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Você provavelmente já deve ter tido a sensação de não ter 
produzido nada ao longo dia, mesmo realizando várias tarefas, 
não é mesmo? Esse é um relato muito comum que ouço dos meus 
clientes. Isso acontece quando não planejamos nossa semana e os 
eventos acabam preenchendo nosso tempo e temos a sensação de 
não sermos produtivos, pois não temos uma visão geral de tudo 
que foi realizado.   

Atingir suas metas

Uma equipe da Online Data Cloud - empresa que atua há 25 anos 
no segmento de TI - ressuscitou uma solução que não é nova, mas 
estava esquecida pela facilidade com que as pessoas têm hoje de ad-
quirir um computador pessoal: o desktop virtual. "Essa solução não 
atende somente à falta de notebooks no mercado, mas principalmente 
permite ao colaborador acessar o ambiente da empresa com todas 
as aplicações existentes. Ou seja, mesmo remotamente, ao olhar 
para a tela do computador, é como se ele estivesse em sua mesa de 
trabalho, com todos os dados de que precisa para dar continuidade a 
suas atividades de rotina. E o melhor: as equipes internas de TI não 
precisam se deslocar para realizar a instalação", diz Adriano Filadoro, 
diretor-presidente da empresa (https://www.onlinegroup.com.br).

Desktops virtuais

Possivelmente você tem hoje cerca de cinco dispositivos digitais conecta-
dos que fazem desaparecer as fronteiras entre o universo digital e o físico, 
fenômeno também chamado de "phygital". A Internet das Coisas (IoT) está 
nos levando para a jornada de transformação de um mundo essencialmente 
físico para o futuro em que atravessamos um mundo "phygital" sem perceber 
a diferença. Atualmente um automóvel conta em média com mais de cem 
sensores. Metade deles monitora a função e o desempenho do motor; outros 
gerenciam sistemas de frenagem antibloqueio, controle ativo de tração e 
suspensão, ar interno e pressão dos pneus.   

O ser humano em dar vida à IoT

Atualmente, quando o ambiente corporativo ou as relações de 
trabalho entram em questão, os temas que mais se destacam são os 
relacionados às habilidades técnicas e comportamentais. Habilidades 
técnicas são fundamentais para a boa execução de tarefas específicas. 
Porém, cada vez mais, o que as organizações estão buscando realmen-
te, são pessoas com inteligência emocional, uma vez que, segundo 
especialistas da área, são estes profissionais que têm mais condições 
de contribuir para o desenvolvimento da equipe e da empresa.   

Inteligência emocional e carreira
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Negócios em Pauta

Foco no Consumidor
A Nielsen Brasil trouxe ao país a SmartStore, solução cria-

tiva voltada para varejistas e fabricantes com o objetivo de 
compreender melhor o comportamento dos consumidores 
no ponto de venda. A ferramenta  garante uma avaliação 
de como os consumidores veem a loja e se a forma como 
ela está disposta na tecnologia tem gerado uma atração 
efetiva que leva à compra. Com a proposta de transformar 
a maneira como se faz pesquisas, SmartStore chega no 
mesmo patamar de outros 23 países, onde a solução já está 
sendo usada. Outras informações: (www.nielsen.com/br).  

  Leia a coluna completa na página 3
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Ferramenta de vendas gratuita para apoiar 
bares e restaurantes

@Tendo em vista o cenário desafiador enfrentado pelos 
bares e restaurantes frente à crise da COVID-19, a 

Goomer (www.goomer.com.br/goomergo), startup especia-
lizada em inovações para o Foodservice, acaba de lançar 
uma ferramenta, a GoomerGo. Trata-se de uma iniciativa 
para a realização de pedidos online, criada para atender 
a demanda do mercado e apoiar esses estabelecimentos 
comerciais no atual contexto. O objetivo é ampliar as ven-
das das operações de delivery e takeaway. Dentre suas 
principais funcionalidades, estão a criação de um cardápio 
online, que permite a inserção de fotos, a descrição de pro-
dutos com preço e a concepção de uma página exclusiva. 

  Leia a coluna  completa na página 2
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CAMINhAR COM As PRóPRIAs PERNAs

No mundo corporativo, 
durante anos, todos 
benefícios da tecnologia 
eram restritos às grandes 
companhias, que tinham 
capital para investir em 
soluções modernas. Ou 
seja, um movimento 
de digitalização e 
digitização - processo 
de transformar o negócio 
analógico em digital - 
que excluía as pequenas 
e médias empresas, 
tanto pelas altas cifras 
envolvidas, quanto pelo 
modelo comercial dessas 
ferramentas. 

Pensando em um formato 
tradicional, adotar uma 

ferramenta tecnológica é um 
processo caro para um pe-
queno empresário, uma vez 
que inclui: compra da licença 
do software, criação e manu-
tenção de uma estrutura de 
hardware (servidores e má-
quinas) para suportar o uso da 
nova ferramenta e pagamento 
de taxas de atualizações. 

Entretanto, com a popula-
rização da computação em 
nuvem essa dinâmica mudou 
e o mercado passou a investir 
cada vez mais para tornar a 
tecnologia acessível também 
para as PMEs. Mas foi com 
a chegada do modelo SaaS 
(sigla em inglês para software 
como serviço) que a democra-
tização da TI ganhou fôlego e 

Tecnologia acessível: uma aliada do 
empreendedor para a gestão inteligente 
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está mudando a forma como 
os empreendedores lidam 
com a gestão do negócio. 

E quando falamos de SaaS, a 
tendência é seguir crescendo 
exponencialmente, visto que o 
faturamento desse setor cres-
ceu 161,7%, em três anos - de 
US$ 311 milhões, em 2015, 
para US$ 814 milhões, em 2018, 
segundo estudo da Associação 
Brasileira das Empresas de 
Software (Abes). Esse salto foi 
impulsionado, em parte, pela 
demanda das PMEs. 

Os números são expressi-
vos, mas ainda tem espaço 
para o modelo SaaS crescer, 
justamente porque existe 
uma parcela grande de em-
preendedores que (ainda) 
não estão na Era Digital - 
dados do Sebrae, de 2019, 
apontam que cerca de 2,1 
milhões de empresas fazem a 
contabilidade no papel. 

Empreender não é uma 
tarefa fácil, mas manter 

Outro exemplo é a inte-
ligência artificial, que já 
auxilia na hora de fazer uma 
precificação mais inteligente 
ou ainda dispositivos de In-
ternet of Things (IoT), que 
aliados ao reconhecimento 
facial mapeiam o perfil do 
público que frequenta o es-
tabelecimento. Em resumo, 
automatizando algumas ta-
refas, além do ganho em pro-
dutividade, o empreendedor 
tem insumos para pensar 
na estratégia do business e 
planejar o futuro. 

É possível investir em ino-
vação, sem impactar negati-
vamente nas finanças. Porém, 
antes de adotar uma nova 
tecnologia, olhe para a sua 
operação e pense em todos 
os processos. Eles estão bem 
estruturados? Você tem um 
plano de negócios? Porque a 
inovação por si só, não faz mi-
lagre, mas amparada por uma 
estratégia organizacional, ela 
é capaz de conduzir a sua 
empresa para outro patamar. 

A democratização da tecno-
logia é importante para ajudar 
as PMEs na sua jornada de 
transformação digital, mas 
também é parte do caminho 
para ajudá-las a ganhar esca-
la, melhorar a sua eficiência 
operacional e assegurar a 
continuidade e o sucesso dos 
negócios. 

(Fonte: Osvaldo Meneghel é diretor de 
marketing da Sage Brasil).

o empreendimento vivo e 
financeiramente saudável é 
ainda mais complexo. Exige 
disciplina e tempo para cui-
dar de todos os detalhes da 
administração. E fazer tudo 
isso sem o apoio da tecnologia 
é uma aventura no escuro. 

As soluções de TI existem 
para simplificar a rotina do 
pequeno empresário e liberá-
-lo para o que mais importa: 
a gestão do seu negócio. O 
controle de fluxo de caixa, por 
exemplo, com um software na 
nuvem já é possível controlá-
-lo sem precisar estar fisica-
mente no estabelecimento. 

Também com a evolução 
da tecnologia, os empreen-
dedores podem encontrar 
softwares de gestão financeira 
acessíveis e de acordo com o 
tamanho do negócio. Com um 
baixo investimento, é possível 
contar com uma solução que 
ofereça acuracidade e agilida-
de para auxiliar no controle 
financeiro. 

sTARTuPs: é POssívEL 
PROsPERAR sEM 
APORTEs FINANCEIROs?

    Leia na página 6

Jogos Olímpicos
Adiados por causa da pandemia 

do novo Coronavírus, os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, no Japão, 
acontecerão entre os dias 23 de 
julho e 8 de agosto de 2021. O 
presidente do comitê organizador 
local, Yoshiro Mori, disse que a nova 
data foi acertada com o mandatário 
do COI, Thomas Bach. Já as Para-
limpíadas serão realizadas entre 
24 de agosto e 5 de setembro do 
ano que vem.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/startups-e-possivel-prosperar-sem-aportes-financeiros/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-31-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-31-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-papel-dos-seres-humanos-em-dar-vida-a-internet-das-coisas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/desenvolva-a-inteligencia-emocional-e-impulsione-sua-carreira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-tracar-um-plano-assertivo-para-atingir-suas-metas/
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News@TI
Serviço inteligente de data center
@A Huawei lança globalmente o serviço inteligente de data center, 

cuja principal característica é acelerar a transformação digital 
nas empresas. O projeto permite a projeção, construção e operação 
dos data centers verdes e inteligentes de alta confiabilidade (Nível 4) 
em todo o mundo. Além disso, com a ajuda da inteligência artificial, 
o consumo de energia nos data centers pode ser reduzido em 8% 
a 15%. De acordo com o vice-presidente de serviços corporativos 
da Huawei Enterprise Busines Group, Hank Stokbroekx, as novas 
tecnologias estão liderando a transformação digital. Segundo o exe-
cutivo, destacam-se, neste contexto, a Inteligência Artificial, Internet 
das Coisas e 5G, ao serem amplamente utilizadas em setores como 
finanças, governos, manufatura e mídia (www.huawei.com).
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OpiniãO
Telemedicina no Brasil - 

precisamos refletir 
sobre a regulamentação 

Há um Brasil 
desconhecido. Um 
Brasil que não se 
atenta para a sua 
própria saúde. 

Um número de, aproxi-
madamente, 170 mi-
lhões de pessoas não 

possuem nenhum plano de 
saúde e, portanto, o acesso 
a um médico ou mesmo a um 
tratamento na rede pública, 
pode demorar meses. 

Precisamos ter consciência 
que promover a saúde é um 
dever do Estado e, mais do 
que um direito do cidadão, 
um dever de cada indivíduo e 
por isso há uma necessidade 
grande em desatar o nó em 
que nos enfiamos, quando 
tratamos da adoção da tele-
medicina no Brasil. Na China, 
onde o número de pessoas 
ultrapassa a casa dos 1,3 bi-
lhões, há soluções simples e 
a telemedicina é uma delas, 
altamente praticada. 

Por exemplo, a empresa 
Ping An Good Doctor lançou 
uma plataforma de assistência 
médica com inteligência arti-
ficial que vai desde consultas 
até entrega de medicamentos 
em casa e atende mais de 
260 milhões de pacientes no 
país. A mesma empresa re-
centemente apresentou mini 
laboratório para diagnóstico 
expresso - as clínicas de um 
minuto. O paciente entra num 
compartimento individual, 
semelhante às cabines foto-
gráficas, descreve os sintomas 
para um médico digital que 
faz a triagem e encaminha 
para uma teleconsulta com 
um especialista. 

Consultado e diagnosticado, 
o paciente pode adquirir ali 
mesmo os remédios e começar 
o tratamento. Toda a nova tec-
nologia que promove o acesso 
a serviços, antes restritos a 
uma parcela da população, 
gera polêmica e questio-
namentos. Fazem parte do 
processo de mudança que pre-
cisa ser entendido por órgãos 
reguladores e prestadores 
de serviço, e levado também 
para os consumidores, para 
que os possíveis beneficiários 
possam avaliar. 

Em janeiro, a Universidade 
de Bath, no Reino Unido, 
anunciou que cientistas de-
senvolveram um exame rápido 
que conseguia diagnosticar 
infecções urinárias com mais 
agilidade. O exame era seme-
lhante aos testes de gravidez e 
é realizado por um dispositivo 
que utiliza uma câmera de 
smartphone capaz de identifi-
car a presença de determinada 
bactéria em uma amostra de 
urina e o resultado é conheci-
do em até 30 minutos. 

Isso é outro exemplo do que 
o avanço das tecnologias de 
comunicação e informação é 
capaz de fazer pela humanida-
de e, se abster de utilizar os 
benefícios que esses avanços 
podem promover, é no mínimo 
leviandade e falta de compro-

misso social. Com a promoção 
e autorização do uso da tele-
medicina poderemos ganhar e 
melhorar a qualidade de vida 
nos mais distantes rincões 
do Brasil, lugares onde muita 
gente não sabe o que existe em 
termos de facilidade para os 
cuidados com a saúde. 

Imagina o uso da tele-
medicina em estados como 
Amazonas e Pará, onde só se 
consegue atingir localidades 
por intermédio de barcos e 
o acesso à saúde é precário. 
Se nos grandes centros, em 
uma capital como São Paulo, o 
tempo médio de agendamento 
de consulta no SUS, em 2018, 
era de 85 dias, como agir em 
localidades como Amazonas 
e Pará? 

Já que falamos sobre Ama-
zonas, um exemplo que está 
dando certo foi anunciado no 
final do primeiro semestre do 
ano passado. Foi criado o Pro-
jeto Regula+Brasil com a fina-
lidade de fortalecer e agilizar 
o atendimento na Rede Básica 
e reduzir o tempo de espera 
no SUS daquele Estado. O 
projeto faz parte da integração 
do poder público com o setor 
privado e vai ajudar o paciente 
que precisar de atendimento 
especializado a passar por 
uma avaliação feita por uma 
equipe de médicos. 

Os profissionais participam 
do núcleo remoto de regula-
ção e, de forma integrada, de 
uma rede de Telemedicina e 
avaliam, com bases em proto-
colos, o caso do paciente. O 
objetivo é acelerar o processo 
de direcionamento aos ambu-
latórios especializados. 

Há pesquisas do Conselho 
Federal de Medicina que 
apontam que a população 
brasileira chega a esperar 
até seis meses para agendar 
uma consulta ou exame com 
especialistas no SUS. 

O mesmo período poderia 
ser aproveitado para a desco-
berta e tratamento de muitas 
doenças, evitando assim gas-
tos futuros desnecessários 
aos cofres públicos. Isso é 
integração de tecnologias e 
uso inteligente dos recursos 
disponíveis: é benéfico para o 
governo e para a população. 
Isso é inteligência. A preven-
ção é a melhor forma de cuidar 
da saúde. Iniciativas como a 
telemedicina surgem como 
uma ferramenta de diagnósti-
co rápido e versátil em nossa 
sociedade. 

A telemedicina, a exemplo 
do que já acontece nos paí-
ses desenvolvidos, vai trazer 
muitos benefícios para os 
pacientes no Brasil. Estamos 
no início de uma revolução di-
gital na saúde que indica tanto 
uma mudança na forma como 
falamos com os médicos, como 
na forma que diagnosticamos 
e tratamos as doenças. 

(*) - É CEO do VidaClass.

Vitor Moura (*)

Roubo de dados e fraudes na 
internet em tempos de pandemia

Em um cenário novo para todos, 
com a restrição de circulação 
das pessoas como medida para 

conter o avanço do Coronavírus no 
país, há uma tendência maior de com-
pras pela internet e também golpes 
que envolvem informações sobre o 
novo vírus. A ClearSale, empresa lí-
der em soluções antifraude nos mais 
diversos segmentos, alerta sobre os 
cuidados que devem ser tomados pe-
los consumidores para evitar golpes e 
ter mais tranquilidade nesse período.

“Os fraudadores se aproveitam de 
um momento de fragilidade e incer-
teza para atrair os consumidores com 
ofertas falsas ou incentivando que 
instalem programas em seus celulares 
ou computadores, com isso, roubam 
os dados para realizarem compras 
futuras, entram nas contas bancárias, 
ou ludibriam as pessoas a comprarem 
via links, que parecem ser de lojas 
reais e já conhecidas, mas não são, e o 
pagamento é desviado para a conta do 
fraudador. O cliente fica sem o produto 
e sem dinheiro”, explica Roberto Achar, 
consultor de Segurança de Informação 
da ClearSale.

Em 2019, o e-commerce brasileiro 
sofreu mais de 3,6 mil tentativas de 
fraudes por minuto, com um prejuízo 
de R$ 1,9 bilhão por fraudes, um cres-
cimento de 36% em relação a 2018, 
segundo o Mapa da Fraude, estudo 
realizado anualmente pela Clearsale.

Confira abaixo as dicas para 
realizar compras seguras 

e fugir das fraudes:
Não clique em links de oferta

Os fraudadores costumam usar a téc-
nica de preços muito baixos ou que há 
poucas unidades do produto para que a 
pessoa se apresse e realize a compra. Se 
realmente precisa do item noticiado, vá 
até a página da loja e faça a compra por 
lá, ofertas enviadas pelos links mantem 
o mesmo preço na plataforma. Isso evita 
que caia em páginas falsas, pague pelo 
produto e nunca receba.

Proteja seus dados
Não coloque nome, CPF, endereço e 

número de cartões se não for na página 
de pagamento de uma empresa conhe-
cida. Os fraudadores costumam pegar 
esses dados para usar em compras 
futuras, durante todo o ano.

Pesquise a reputação da loja antes 
de realizar a compra

Com o fechamento de estabele-
cimentos físicos, muitas operações 
estão migrando para as vendas on-
-line, isso requer atenção redobrada 

por parte do consumidor, que deve 
se certificar que a loja é real e que 
entregará as compras feitas. Verifique 
o histórico da loja antes de se fazer 
a compra. A busca é 
possível tanto no site do 
Procon, que disponibi-
liza uma lista das lojas 
que devem ser evitadas, 
ou ainda em sites que 
avaliam as lojas. Caso 
não existam avaliações 
da empresa na internet, 
o recomendado é evi-
tar efetuar a compra e 
buscar um outro site de 
confiança.

Averigue se o site tem 
a sigla 'https' no ende-
reço da web

Em sites com a sigla, 
a comunicação é cripto-
grafada, o que aumenta 
a segurança na transmis-
são dos dados. É impor-
tante também verificar se há um ícone 
com referência a um cadeado na parte 
inferior do navegador.

Prefira o pagamento por cartão 
de crédito

Esta é a forma mais segura para 
pagamentos online. Além da opera-
dora de crédito ter mecanismos para 
identificar possíveis fraudes, também é 
um método que permite que o cliente 
conteste a cobrança e solicite o reem-
bolso do valor, diferente do pagamento 
por transferência bancária ou boleto.

Suspeite se o desconto for muito 
maior no boleto

É comum que sites falsos tenham 
preços muito mais baixos para paga-
mento via boleto, pois nessa forma de 

pagamento é mais difícil para a vítima 
pedir o estorno.

Procure dados oficiais da empresa 
como CNPJ, endereço 
físico e contato

Sites de e-commerce 
falsos normalmente não 
disponibilizam essas in-
formações.

Instale o 
Compre&Confie em 
seus dispositivos

O aplicativo é total-
mente gratuito e alerta 
o usuário caso seu CPF 
seja usado em uma transa-
ção indevida, permitindo 
que ele impeça a fraude 
clicando no botão 'não 
fui eu'.

Fontes confiáveis de 
informação

Não é preciso instalar 
nenhum programa no celular ou com-
putador para acompanhar notícias 
sobre o Coronavírus, esse recurso tem 
sido usado para o roubo de informações 
e para a instalação de programas ma-
liciosos em computadores e celulares. 
Acompanhe as notícias por fontes de 
informações confiáveis da imprensa ou 
do Ministério da Saúde.

Mantenha os programas e antivírus 
atualizados

Com a evolução dos sistemas ope-
racionais de computadores e smar-
tphones a instalação de programas 
maliciosos é cada vez mais difícil, mas 
para que isso seja efetivo, é importante 
manter os programas atualizados com 
as versões mais novas, assim como o 
antivírus ativo.

Não clicar em links desconhecidos e não compartilhar os dados estão entre as medidas
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“Em 2019, o 
e-commerce 
brasileiro sofreu 
mais de 3,6 mil 
tentativas de fraudes 
por minuto, com um 
prejuízo de R$ 1,9 
bilhão por fraudes, 
um crescimento de 
36% em relação a 
2018, segundo o 
Mapa da Fraude, 
estudo realizado 
anualmente pela 
Clearsale.

Freepik

Ficar dentro de casa pode ser um 
desafio para muitas pessoas, mas al-
gumas tecnologias ajudam a superar 
esse momento

Estamos passando por um momento 
complicado em que a melhor solução é 
o isolamento social e se manter dentro 
de casa é um ato de responsabilida-
de. A Covid-19 já matou milhares de 
pessoas ao redor do mundo e por 
aqui estamos vivendo o período de 
quarentena, para evitar que a doença 
se espalhe ainda mais.

Para passar por esse momento, 
reunimos dicas de apps que irão te 
ajudar a manter uma boa alimentação, 
se exercitar, estudar e até mesmo a 
definir suas metas de vida: 

Clude - É um clube digital de vanta-
gens, com foco em prevenção da saúde. 
Além do serviço de teleorientação mé-
dica e farmacêutica 24 horas por dia, 
sete dias por semana, o Clude conta 
com especialistas na área de nutrição 

e fitness, que dão dicas de treinos para 
fazer em casa e de alimentação, lem-
brando, inclusive, de o usuário beber 
água ao longo do dia. E tem mais: no 
Clude Shop é possível ter acesso a 
vários cupons de desconto, ajudando 
a economizar na compra de diversos 
produtos e serviços. Para contar com 
todos esses serviços, basta ser assinante.

7waves - Aplicativo que ajuda as 
pessoas a definir metas e cumprir 
objetivos de vida. A tecnologia envia 
dicas personalizadas que direcio-
nam em cada etapa da conquista. 
Também é possível criar jornadas 
de conhecimento para aprender 
sobre hábitos, comportamentos que 
permitirão fazer as mudanças neces-
sárias em você. Então, aproveite o 
tempo em casa para se dedicar ao 
autoconhecimento, ao planejamen-
to e voltar à vida normal com tudo 
depois que a pandemia passar.

Aprovado - Se o objetivo é apro-
veitar esse período de isolamento 
para estudar, este aplicativo ajudará 
a organizar os estudos, de maneira 
rápida e descomplicada: ele oferece 
um cronograma de estudos diários 
e até mesmo um cronômetro para 
saber o tempo que deve ser dedicado 
para cada matéria. Depois, é pos-
sível acompanhar o andamento dos 
estudos pelo calendário e gráficos.

Apps ajudam a fazer tudo de casa no período de quarentena



Educação a distância 
e o futuro

A sala de aula é um 
ambiente de ensino-
aprendizagem eficiente 
e tem sido ao longo 
dos séculos o local 
mais importante para 
o desenvolvimento 
educacional

A sala de aula pode ser 
chamada de “primeiro 
ambiente de aprendi-

zagem”. Essa denominação 
decorre de que, com o surgi-
mento das tecnologias da co-
municação, da informação, 
da computação, da telefonia 
móvel, da Internet e, agora, 
da inteligência artificial, 
surge um “segundo ambiente 
de aprendizagem”, que está 
permitindo a explosão, com 
eficiência, das ferramentas 
de educação a distância.

A existência desses dois 
ambientes recomenda en-
tender o processo de ensino-
-aprendizagem em pelos 
menos três momentos: antes 
da aula, durante a aula e após 
a aula. Nesse novo contexto, 
o agente mais importante 
do processo educacional é 
o estudante. O pesquisador, 
o professor, o produtor de 
conteúdos e os instrutores 
continuam com seu rele-
vante papel e serão sempre 
indispensáveis. 

Entretanto, as ferramentas 
e os recursos à disposição do 
estudante são tantos e de 
tal ordem sofisticados que 
as possibilidades de estudo 
e aprendizagem se multipli-
cam e se diversificam. No se-
gundo ambiente, o professor 
e o produtor de conteúdos 
continuam com sua tarefa 
de preparar as aulas e as 
orientações no momento 
“antes da aula”. O que muda 
é o formato, o material e o 
estilo de explicação. 

Os meios não se limitam a 
textos e imagens em papel, 
mas se estendem a vídeos, 
filmes e um elenco de instru-
mentos tecnológicos de ex-
posição de texto, som, ima-
gem, interações, conexões 
e intercâmbio. Os materiais 
e as fontes de conteúdo não 
se limitam mais a apenas o 
que está em si mesmos, mas 
fazem interface com uma 
rede de links, referências e 
remissões.

Quando o momento “antes 
da aula” é bem desenvolvido 
e de qualidade, o momento 
“durante a aula” muda, é 

decidido e executado pelo 
estudante, torna-se diversi-
ficado, logo, mais bem apro-
veitado. O mais importante 
com a revolução das tecno-
logias sofisticadas está na 
educação a distância (EaD), 
ou seja, o formato em que o 
estudante pode estar em um 
lugar e o professor em outro, 
podem estar disponíveis em 
horários diferentes e sem a 
dependência de horário e 
local físico fixo.

A EaD não é uma panaceia 
para todos os males da edu-
cação, mas é uma solução 
disruptiva, a mais importante 
produzida nos últimos sé-
culos, pelo elenco extenso 
e sofisticado de soluções 
para o processo de ensinar 
e aprender, em especial a 
já citada eliminação da ne-
cessidade de contato físico 
entre aluno e professor. O 
resultado mais expressivo é a 
possibilidade de uma mesma 
aula, expositiva, gravada e 
disponibilizada em meios 
eletrônicos e ambientes 
virtuais, poder ser assistida 
por milhões de alunos, vista, 
repetida e multiplicada qua-
se indefinidamente.

O que a EaD faz é eliminar 
barreiras e restrições ao 
processo de ensinar e apren-
der, como a já mencionada 
distância entre professor 
e aluno, e mais: a EaD não 
abandona nem dispensa o 
contato físico e o relacio-
namento entre estudantes, 
especialmente na aquisição 
de habilidades que depen-
dem de aulas práticas em 
máquinas e laboratórios. A 
EaD incorpora os elementos 
da aula presencial, não con-
corre com eles nem desfaz 
de sua imensa importância, 
e se soma aos métodos das 
atividades da sala de aula.

Talvez o aspecto mais es-
sencial neste cenário novo 
seja entender que a EaD não 
destrói o que funcionou até 
hoje centrado na sala de aula, 
mas acrescenta um leque de 
possibilidades e métodos tão 
grande que amplia as opções 
de escolha para ensinar e 
aprender. E quanto mais a 
tecnologia vai criando novos 
recursos e novas ferramen-
tas, mais as opções do EaD 
crescem e se expandem. 

Não se trata de isso “ou” 
aquilo, mas de isso “e” aquilo. 
A EaD veio para ficar. 

(*) - Economista, é reitor da 
Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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D - Seguro Educacional
Ainda é cedo para saber o que essa crise sem precedentes da Covid-19 
causará em nossa economia. O colégio Via Sapiens de Cotia (SP), que 
tem como característica o acolhimento aos alunos e familiares, realizou 
importante parceria com uma seguradora, a fim de garantir, que na 
hipótese de qualquer impossibilidade de pagamento das mensalidades 
escolares por motivo de desemprego ou incapacidade temporária, o 
seguro irá arcar com 3 meses da mensalidade bem como em caso de 
morte ou invalidez garantirá o pagamento total do ciclo, três meses de 
mensalidades pagas sem qualquer custo adicional aos pais, ou seja, 100% 
custeado pelo colégio (www.viasapiens.com.br).

E - Acesso à Informação  
A Audima - startup com tecnologia que converte textos de sites para 
áudio – dá mais um importante passo para ampliar o acesso à informação. 
A empresa passa a oferecer gratuitamente sua tecnologia assistiva de 
áudio para todo o conteúdo publicado em sites sobre o Coronavírus e 
seus desdobramentos. Dessa forma, quem tem dificuldades de visão ou 
leitura já pode ouvir informações em portais de notícias apenas clicando 
o player logo abaixo do título da matéria. A empresa também informa, 
no próprio site (www.audima.co), sobre artigos publicados por seus 
clientes sobre o Coronavirus com suas respectivas versões em áudio 
para incluir a população com dificuldades de leitura ou visão. 

F - Conteúdos Culturais 
O Projeto Guri suspendeu as aulas presenciais. Entretanto, para quem 
gosta de cultura, a boa notícia é que é possível acompanhar diferentes 
ações em casa. Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela 
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, disponibiliza conteúdos 
culturais em diferentes plataformas. Para quem deseja acessar livros 
didáticos produzidos, a organização oferece materiais exclusivos para 
alunos e educadores. Download gratuito dos materiais didáticos (inclu-
sive os livros em Braille) por meio do site do Projeto Guri (http://www.
projetoguri.org.br/livros-didaticos/). Existem vários títulos disponíveis 
para baixar e aprender ou aprimorar o conhecimento em determinado 
instrumento.

A - Consultas Gratuitas
Os médicos criadores do Médico do Futuro, Leandro Rubio (cardiologista) 
e Raphael Brandão (oncologista), e Cristiano Kanashiro, da consultoria 
de inovação digital GO.K, trabalharam a todo vapor para colocar no ar a 
plataforma digital Missão Covid (www.missaocovid.com.br). A iniciativa 
100% digital conecta gratuitamente médicos voluntários a pessoas com 
dúvidas sobre o coronavírus ou que apresentem alguns sintomas e não 
sabem se devem ou não se dirigir ao hospital. É possível ver um exem-
plo de atendimento no Instagram @missaocovid. A plataforma já reúne 
mais de 200 médicos cadastrados, e dezenas de atendimentos por hora.  

B - Sobre Orgânicos
A Organis – entidade representativa do setor orgânico, anuncia que 
o primeiro trimestre foi estável para o setor de orgânicos, apesar do 
cancelamento de algumas feiras internacionais. A produção e as ex-
portações se mantiveram nos prazos, apesar da pandemia da Covid-19. 
A entidade está lançando um ebook com todas as informações sobre o 
produto. Com o ebook “O que é produto orgânico?”, as pessoas poderão 
valorizar toda cadeia, da semente ao cliente; entender a legislação e o 
processo de rastreabilidade que garante o produto orgânico, além do selo 
oficial. O ebook foi elaborado pela Organis e patrocinado por parceiros 
e empresas associadas. Veja em: (www.organis.org.br). 

C - Artistas Visuais
Foi lançado no Instagram, o Projeto 'arteemtempodecoronavirus' (ht-
tps://www.instagram.com/arteemtempodecoronavirus/). O objetivo é 
que artistas visuais, de qualquer nacionalidade ou local de residência, 
encaminhem imagens de sua autoria, com um breve comentário de 
3 linhas, sobre os temas Coronavírus e/ou COVID-19, para o e-mail 
(odambros@uol.com.br). A ideia é que os artistas plásticos reflitam, 
de maneira visual, sobre o difícil e complexo momento atual que vive-
mos. O projeto, de participação livre e gratuita, é idealizado por Oscar 
D’Ambrosio, pós-doutorando em Educação, Arte e História da Cultura 
pela Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa SP. Informações pelo WhatsApp: 
(11) 982624592.

G - Pequeno Empreendedor
A Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento da Prefeitura SP, iniciou parceira com o Banco do Povo, programa 
de microcrédito do Governo do Estado, para realizar o teleatendimento 
a empreendedores na divulgação da nova linha de crédito de R$ 25 
milhões para micro e pequenas empresas enfrentarem os efeitos eco-
nômicos da pandemia de Coronavírus. Com taxa de juros de 0,35% ao 
mês, carência de até 90 dias para o primeiro pagamento e prazo de até 
36 meses para quitação, a nova linha estará disponível até 30 de abril, 
podendo ser prorrogada em virtude do impacto do Coronavírus nos 
pequenos negócios.  Saiba mais em: (www.bpp.sp.gov.br). 

H - Mestrado e Doutorado
Com a implantação do Modelo de Distribuição de Bolsas, a Capes aumen-
tou o número de bolsas em 42,1% dos cursos de mestrado e doutorado. 
O aumento foi possível devido à inclusão de 3.386 bolsas ao sistema 
brasileiro de pós-graduação stricto sensu. Com a incorporação desses 
benefícios, os cursos de mestrado e dourado passaram a contar com cerca 
de 84,7 mil bolsas financiadas pela Capes. O Modelo de Distribuição de 
Bolsas valoriza os cursos com bons desempenhos e investe na formação 
de pessoal e na pesquisa científica em todo o país. Dessa forma, outros 
37,7% do total dos cursos mantiveram o número de bolsas que tinham 
antes da implantação do modelo.

I - Alimentação para Caminhoneiros 
Para garantir que os caminhoneiros e condutores que trabalham nos 
serviços essenciais possam se manter na atividade de trabalho, o Grupo 
CCR iniciou, em algumas concessionárias, a distribuição diária de mais 
de 1 mil kits de alimentação e higiene, composto por garrafas d’água e 
sucos, barras de cereal, leite em pó, biscoitos, torradas, paçocas, doce de 
banana e amendoim. Além disso, o estojo também contará com escova e 
pasta de dente, papel higiênico e sabonete/xampu. A distribuição ocorre 
em postos de serviços, postos gerais de fiscalização, Bases de Sistema de 
atendimento ao usuário e unidades do programa Estrada para a Saúde. 

J - Pequenos Reparos
O GetNinjas, maior aplicativo de contratação de serviços da América 
Latina, acaba de anunciar o serviço Ninja Remoto, para ajudar clientes 
a fazerem pequenos reparos em casa por meio de um atendimento re-
moto com profissionais cadastrados no app. Para ter acesso ao serviço 
remoto, basta acessar o portal (www.getninjas.com.br/ninja-remoto) e 
preencher a solicitação. Disponíveis: instalação/conserto de chuveiro, 
instalação de cortina/persiana, instalação/troca de torneira, instalação 
de quadro, instalação de suporte para TV, instalação/conserto de tomada 
e instalação/reparo de iluminação. 

Para o Sebrae, o lança-
mento de uma linha de 
crédito para financiar 

a folha de pagamentos de pe-
quenas e médias empresas, 
como forma de apoiá-las, é 
fundamental para garantir 
a sobrevivência dos negó-
cios. A linha emergencial 
de financiamento, com um 
aporte de R$ 40 bilhões, 
deve beneficiar 1,4 milhão 
de empresas, atingindo 12,2 
milhões de trabalhadores. 

O crédito será destinado a 
empresas com faturamento 
anual entre R$ 360 mil a R$ 
10 milhões. Essa linha vai 
financiar dois meses da folha 
de pagamento, com volume 
de R$ 20 bilhões por mês. 
O valor financiável por em-
pregado é até 2 salários mí-

A linha emergencial deve beneficiar 1,4 milhão de empresas, 
atingindo 12,2 milhões de trabalhadores.
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ANAC divulga 
malha aérea 
essencial até abril

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) divul-
gou a malha aérea essencial 
para que o país possa con-
tinuar conectado, durante 
a pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19). Serão 
1.241 voos semanais para 
as capitais dos 26 estados 
mais o DF, além de outras 
19 cidades até o fim de abril.

Essa operação é 91,6% 
inferior à malha aérea nor-
malmente operada pelas 
empresas nacionais no mes-
mo período de 2019, quando 
havia 14.781 frequências 
por semana. Em relação à 
quantidade de localidades 
atendidas, a queda é de 56%: 
de 106 para 46. 

“As empresas aéreas estão 
fazendo um esforço conjunto 
para manter o país conectado 
e não deixar nenhum estado 
brasileiro sem atendimento. 
As companhias vão continu-
ar queimando dezenas de 
milhões de reais de caixa, 
pois mesmo com a redução 
da malha a ocupação das 
aeronaves continuará baixa. 
Por isso, o setor necessita 
que sejam disponibilizadas 
linhas de crédito para que as 
empresas possam suportar 
os próximos meses”, afirma 
o presidente da Associação 
Brasileira das Empresas 
Aéreas, Eduardo Sanovicz 
(AI/Abear).

Segundo um estudo feito 
pelos pesquisadores Débora 
Freire, Edson Domingues e 
Aline Magalhães, da UFMG; 
entre os brasileiros, a camada 
de menor renda deve ser a 
mais afetada. Portanto, nosso 
estudo identificou que, 4 em 
cada 7 entrevistados já estão 
sentindo os impactos finan-
ceiros negativos; e percebe-se 
um aumento do percentual 
em famílias que têm filhos. O 
Acre está no topo da lista dos 
estados com consequências 
econômicas negativas trazidas 
com o vírus, com 64% da popu-
lação. Em São Paulo e Rio de 
Janeiro, 56% dos participan-
tes também já estão sofrendo 
com os impactos financeiros 
negativos. 

Além disso, 5 em cada 8 
participantes acham que 
as medidas adotadas pelo 
governo não são suficientes 
para conter a pandemia. Em 
São Paulo, estado com o maior 
número de mortes, 62% da 
população está insatisfeita 

Os grupos de riscos envolvem, pessoas com doenças pré-
existentes e as mais velhas.
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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) 
subiu 1,24% em março, percentual superior 
ao apurado em fevereiro, quando a taxa foi de 
-0,04%. Com este resultado, o índice acumula 
alta de 1,69% no ano e de 6,81% em 12 meses. 
Em março de 2019, o índice havia sido de 1,26% 
e acumulava alta de 8,27% em 12 meses. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) 
subiu 1,76% em março, após cair de 0,19% em 
fevereiro. Na análise por estágios de processa-

mento, a taxa do grupo Bens Finais variou 0,77% 
em março, contra -0,55% no mês anterior. 

A principal contribuição para este resultado 
partiu do subgrupo alimentos processados, 
cuja taxa passou de -1,57% para 1,27%, no 
mesmo período. O índice relativo a Bens Fi-
nais (ex), que exclui os subgrupos alimentos 
in natura e combustíveis para o consumo, 
variou 0,62% em março, ante -0,40% no mês 
anterior (AI/FGV). 

Crédito liberado é essencial para 
sobrevivência dos pequenos negócios
Responsáveis por 54% dos empregos formais do país, as micro e pequenas empresas devem ganhar 
fôlego para sobreviver durante a crise provocada pelo novo Coronavírus

negócios, que são o alicerce 
da economia brasileira.

“O Brasil tem 16,9 milhões 
de pequenos negócios, equi-
valentes a 44,3% da massa 
salarial do país e 29,5% do 
PIB nacional. Essas empresas 
estão entre as mais vulnerá-
veis na crise. Agora, esses 
empreendedores começam 
a enxergar um horizonte”, 
avalia Meles. “´Nós temos 
insistido na importância de 
incentivar a população a 
comprar dos pequenos ne-
gócios. Mais do que nunca, é 
hora de acreditar no pequeno 
comércio de bairro perto de 
nossas casas para a compra 
de produtos e utilização de 
serviços pagos, bem como 
pela internet e por aplica-
tivos”, conclui (AI/Sebrae).

nimos. O dinheiro irá direto 
para a conta do trabalhador. 
De acordo com a medida, a 
empresa que aderir a essa 
linha fica obrigada a manter 
o emprego durante os dois 
meses de programa. O go-

verno vai entrar com 85% 
dos recursos, os bancos 
entram com 15%. Segundo 
o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, essa linha de 
crédito é essencial para a 
sobrevivência dos pequenos 

Quatro em cada sete brasileiros já sofrem as 
consequências financeiras do Coronavírus

com as medidas. Já no Rio de 
Janeiro, segundo estado com 
mais mortes, somente 34% 
das pessoas estão satisfeitas 
com o governo. O Paraná é o 
estado mais descontente com 
as medidas adotadas, sendo 
que somente 22% acham que 
o governo está fazendo tudo 
que pode.

O estado mais preocupado 
com a pandemia é o Tocantins, 
com 93% dos participantes. 
Seguido da Bahia e da Paraíba 

com 91% e 90% respectiva-
mente. Rio de Janeiro e São 
Paulo também estão no topo 
da lista, sendo que pelo menos 
87% dos entrevistados estão 
preocupados com o Corona-
vírus. Em todos os estados, o 
número de pessoas preocupa-
das é alto, e não chega a ser 
menor que 79%.

Os grupos de riscos envol-
vem, pessoas com doenças 
pré-existentes e as mais velhas. 
Fonte (www.famivita.com.br).

IGP-M avança para 1,24% em março
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Como novas 
tecnologias podem 

melhorar o tratamento 
de água no Brasil

Acesso à água limpa 
parece um conceito 
básico em 2020 – 
especialmente nas 
torneiras de quem 
mora nas regiões 
centrais de metrópoles 
– mas a verdade é 
que isso ainda está 
longe de ser uma 
realidade para todos 
os brasileiros

Hoje, mais de 35 mi-
lhões de pessoas não 
possuem acesso a 

esse líquido de forma trata-
da em território nacional, de 
acordo com estimativas de 
2018 do Sistema Nacional 
de Informações sobre Sane-
amento (SNIS). Mudar esse 
cenário não é tarefa fácil e 
depende da cooperação de 
agentes públicos e privados 
a fim de garantir a infraes-
trutura e processos neces-
sários para que o acesso à 
água limpa seja cada vez 
mais popular no país. 

Muito já foi feito, é ver-
dade – mais de 83% dos 
brasileiros são atendidos 
pelas redes de água tratada, 
ainda segundo o SNIS – mas 
esse esforço não pode parar. 
No caminho para tornar o 
acesso à água tratada cada 
vez mais universal e iguali-
tário, a tecnologia exerce 
um papel cada vez mais 
importante. 

A privatização de empre-
sas de tratamento de água 
entre a década de 1990 e 
os anos 2000 exerceu um 
impulso fundamental para 
a modernização de redes de 
tratamento. Para ter uma 
ideia, nos últimos 20 anos 
foram investidos mais de 
R$ 15 bilhões em iniciativas 
tecnológicas pelas empre-
sas privadas deste setor.

A automação é um bom 
exemplo disso, pois hoje 
está presente nos sistemas 
de tratamento de água e 
esgoto a fim de garantir 
padrões de qualidade cons-
tantes para a população. 
Garantindo a aplicação 
correta e proporcional de 
produtos químicos por vo-
lume de água que chega à 
estação de tratamento, esse 
recurso impõe índices de 
pureza constantes, mesmo 
com a variação da demanda.

Além disso, a automação 
atua também na prevenção 
de perdas e identificação de 
vazamentos. Já estão em 
uso máquinas capazes de 
fazer a telemetria de aduto-
ras e tubulações capazes de 

identificar perdas em tempo 
real. Isso é feito tanto pela 
diferença de água bombe-
ada pela água consumida, 
ou ainda por equipamentos 
que podem identificar com 
maior precisão a localização 
exata do vazamento e seu 
volume.

Há ainda aplicações avan-
çadas, que demandam 
maior volume de investi-
mento, como inversores de 
frequência capazes de redu-
zir o consumo de energia, 
motores com tecnologia de 
imã permanente e softwa-
res de gerenciamento que 
são capazes de gerar alar-
mes baseados no histórico 
de utilização.

Obviamente que todos 
esses recursos citados 
demandam investimentos, 
que podem, por exemplo, 
chegar através da economia 
com a redução de perdas na 
rede de distribuição e do 
processo como um todo – 
uma tarefa complexa, mas 
que tem de ser revisitada 
constantemente.

Há municípios que têm 
cumprido essa tarefa de 
forma mais avançada, espe-
cialmente no Sul e Sudeste. 
É possível afirmar isso ao 
analisar o percentual de 
população atendida pela 
distribuição de água e co-
leta de esgoto, índices de 
perdas e o investimento por 
arrecadação realizado para 
melhoria do sistema.

Por outro lado, há muitos 
municípios espalhados por 
diferentes regiões do país 
– especialmente quando es-
tamos falando de distâncias 
consideráveis dos grandes 
centros urbanos – que ainda 
carecem desse tipo de servi-
ço, geralmente por falta de 
recursos financeiros.

O impacto positivo dessas 
medidas pode ser sentido 
de diferentes maneiras. É 
necessário lembrar que elas 
podem facilitar a rotina de 
muitas pessoas, que deixam 
de ter de percorrer grandes 
distâncias para ter acesso 
à água limpa e tratada. 
Com isso, tratar questões 
sanitárias passa a ser uma 
tarefa menos penosa – já 
que água limpa significa 
menos pessoas doentes –  e, 
consequentemente, os pre-
juízos associados a esse tipo 
de assunto também tendem 
a ser menores. 

O desafio não é fácil, mas 
com foco e investimentos, 
certamente poderá ser 
superado.

(*) - É coordenador de vendas da 
Mitsubishi Electric.

Alexandre da Silveira Serain (*)
Ciro Bottini (*)

O WhastApp nasce 
como aliado para 
melhorar a comuni-

cação das pessoas físicas e 
jurídicas. Basta você saber 
como usar a ferramenta a 
seu favor! Fiz a lista com 
algumas dicas que podem 
ajudar a melhorar as suas 
vendas. 
	 •	Imagem é tudo - O visu-

al é que pode aproximar 
possíveis compradores 
ou afastar de vez! Por 
isso é tão importante 
ter atenção com as fotos 
que serão publicadas nas 
mídias sociais e no What-
sApp. Uma boa ilumina-
ção é essencial na hora 
de tirar as fotos e você 
pode ter como aliado a 
luz natural. Lembre-se 
de tirar fotos de vários 
ângulos e mostrando o 
produto em detalhes. 
É hora de pensar como 
consumidor na hora de 
fazer as fotos: Será que 
eu compraria esse pro-
duto tendo essas fotos 
como referência? Avalie! 

  Use e abuse dos filtros 
disponíveis para me-
lhorar a qualidade das 
imagens e conheça todos 

Conheça o seu cliente e personalize as mensagens.
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Enfrentar desafios e su-
perar crises são situações, 
quase que rotineiras para 
os empreendedores brasilei-
ros. Com o surto Coronaví-
rus, o mundo e o Brasil estão 
diante de incertezas econô-
micas, sanitárias e sociais. O 
final do túnel ninguém en-
xerga ainda, mas é possível 
tomar algumas medidas para 
chegar nele bem preparado. 
No caso dos empresários, as 
grandes dúvidas refletem, 
principalmente, no fluxo 
de caixa (recebimentos e 
despesas) e no quadro de 
colaboradores.

Para orientá-los neste pe-
ríodo de quarentena, Darcy 
Lucca, consultor especialista 
em gestão estratégica de pes-
soas e organizações, preparou 
algumas dicas:
 1) Tenha calma – inteli-

gência emocional é a 
chave para passar por 
esse período; é impor-
tante ser cauteloso 
para evitar polariza-
ções e ações impensa-
das;

 2) Verifique a reserva do 
caixa – se tiver fluxo 
de caixa disponível, é 
recomendado dar férias 
aos funcionários e res-
tringir investimentos;

 3) Negocie – Prazos, valo-
res de taxas, aluguéis, 
compra de matéria-pri-

As dúvidas refletem, principalmente, no fluxo de caixa.
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Inadimplência do 
crediário aumenta 
25% após o início da 
pandemia

Os impactos da menor 
circulação de pessoas em 
alguns estados do País, de-
vido aos efeitos da pandemia 
COVID-19, já começam a ser 
refletidos no varejo nacional. 
Levantamento junto a mais 
de 1.000 lojas parceiras do 
Meu Crediário - sistema de 
análise de crédito e cobrança 
que atende diversos segmen-
tos varejistas - aponta que a 
inadimplência dos clientes au-
mentou 25% no mês de março 
(até o dia 23) em comparação 
ao mesmo período de 2019.

De acordo com Jeison Sch-
neider, cofundador do Meu 
Crediário, a tendência é que 
até o final do mês a inadim-
plência cresça ainda mais, 
haja vista que inúmeras lojas 
estão proibidas de abrirem as 
portas pelas autoridades pú-
blicas em diversos estados do 
País. “Infelizmente, a situação 
tende a ficar bem complicada 
nos próximos meses. 

Os lojistas com o caixa 
mais elevado conseguem até 
superar as perdas por dois ou 
três meses, mas para quem já 
está com dificuldade a dica 
é renegociar pagamentos 
com fornecedores e bus-
car empréstimos com taxas 
adequadas”, afirma (http://
meucrediario.com.br).

Como melhorar 
as vendas via Whatsapp
As mensagens instantâneas podem aproximar ainda mais você do seu cliente e ser um ótimo canal 
para tirar dúvidas na hora da compra do produto/serviço

produto que ele precisa 
naquele instante, mas 
quando receber pode 
avisar por mensagem 
enviando vídeos ou fotos. 

  Conhecer o seu cliente é 
fundamental para saber 
quais produtos poderá 
oferecer posteriormen-
te. Não adianta enviar 
todos os itens disponí-
veis antes de entender 
as preferências. 

	 •	Personalize as men-
sagens - Não faça listas 
de transmissão enviando 
a mesma mensagem 
para todos os clientes! 
Vai dar trabalho e eu 
sei que vai ocupar uma 
parte do seu tempo, mas 
é certo que os clientes 
vão gostar ainda mais dos 
seus produtos / serviços. 
Lembrando das prefe-
rências de cada cliente 
você pode mandar uma 
mensagem mostrando as 
novidades com o nome 
da pessoa, pode ser um 
vídeo ou foto com um 
texto especifico para 
aquele cliente. 

(*) - Há mais de 25 anos trabalhando 
com vendas, é pioneiro no segmento 

de vendas pela televisão, tendo 
lançado expressões e bordões que 

viraram referência  (@cirobottini).

os recursos da câmera do 
seu celular. Além disso os 
vídeos podem ajudar a 
ensinar os consumidores 
como usar o produto e 
ajudar no processo de 
venda. Seja o apresen-
tador do seu produto 
e perca a timidez para 
vender mais e melhor. 

	 •	Responda os seus 
clientes - Pode parecer 
obvio, mas ainda temos 
vendedores que ignoram 
as mensagens recebidas 
via WhatsApp. 

  Você precisa ser ágil no 
atendimento e demons-
trar para o seu cliente 
que ele é a sua prioridade 

naquele momento. Escu-
te os áudios, leia aten-
tamente as mensagens 
e tire todas as dúvidas. 
Não deixe o seu cliente 
falando sozinho! Fale 
com o cliente quando 
ele solicitar a sua ajuda 
e de tempos em tempos 
mande um 'oi, sumido!' 
mostrando as novidades. 

	 •	Conheça o seu cliente 
- Aproveite o contato ini-
cial e entenda quais são 
as necessidades do clien-
te e faça observações em 
relação a esse cliente 
numa planilha ou até 
mesmo num caderninho. 
Às vezes você não tem o 

Organização financeira 
e emocional durante a crise

ma e com fornecedores, 
etc.;

 4) Utilize o tempo de ma-
neira produtiva – invista 
em qualificação, plane-
jamento e organização. 
Incremente as redes so-
ciais e como sua empresa 
é vista no mercado. Crie, 
ainda mais, relaciona-
mento com o cliente para 
ele não esquecer do seu 
produto ou serviço e, se 
possível, comercialize 
digitalmente;

 5) Não esqueça que sua 
empresa é importante, 
mas sua família e amigos 
também são. Valorize-os. 
Todos estão no mesmo 
barco.

 
Essas medidas emergenciais 

têm como objetivos minimi-
zar os impactos da crise e 

desenvolver a inovação, a 
criatividade comercial. “É 
importante ficar atento às 
medidas governamentais, 
como os benefícios e linhas de 
crédito que, provavelmente, 
serão criados para o mercado 
de maneira geral”, analisa 
Darcy.

O consultor ainda sugere 
que pequenas, médias ou 
grandes corporações tenham 
a necessidade de procurar 
uma consultoria organiza-
cional durante a crise ou 
assim que puderem: “é um 
cenário novo para todos, por 
isso é preciso criar um plano 
de negócios, estratégias de 
marketing, ter uma organi-
zação financeira eficiente e 
motivar os funcionários para 
saírem juntos e de pé dessa 
turbulência”, finaliza (www.
darcylucca.com.br).

A MP 927, do último dia 23, estabelece 
novos dispositivos trabalhistas que poderão 
ser utilizados durante o período de calami-
dade pública. Contempla antecipação de 
férias, home office, férias coletivas, apro-
veitamento e antecipação de feriados, uso 
de banco de horas, entre outras práticas. 
Assim como o home office, a antecipação 
de férias tem sido a preferência de diversas 
empresas e gerado dúvidas quanto aos 
procedimentos para sua implementação.

De acordo com Edmilson Ataide, diretor 
do Grupo Atai, especializado em soluções 
contábeis e de suporte à gestão empresa-
rial, a primeira medida necessária para sua 
adoção é o anúncio sobre a antecipação das 
férias aos colaboradores, com pelo menos 
48 horas de antecedência de sua entrada 
em vigor. A comunicação necessariamente 
deverá ser realizada por escrito, por meio 
de mensagem de texto ou e-mail, orientan-
do sobre o período de gozo de férias, que 
não pode ser inferior a cinco dias. 

O acréscimo de 1/3 de salário sobre as 

férias, previsto pela Constituição Federal, 
continua sendo um direito do colaborador, 
explica Ataide. A empresa empregadora 
pode, no entanto, optar pelo pagamento 
imediato ou até o dia 20 de dezembro de 
2020, prazo limite para o 13º salário. A an-
tecipação de férias é válida inclusive para 
colaboradores que ainda não completaram 
um ano de trabalho. 

Agora, a empresa também pode pagar o 
salário referente ao período de férias no 5º 
dia útil do mês posterior ao início das férias. 
Assim, se a empresa conceder 30 dias de 
férias a partir de 1º de abril, o pagamento 
poderá ser realizado até o dia 7 de maio.

Quando à concessão de férias coletivas, 
o especialista informa que deixa de valer 
a regra de comunicação às autoridades 
competentes e ao sindicato da categoria 
com 15 dias de antecedência. A comuni-
cação oficial deverá ser feita a todos os 
colaboradores, também com 48 horas de 
antecedência do início do período de férias.

As empresas que paralisarem suas 

atividades por 15 dias poderão solicitar a 
compensação posterior, por meio banco 
de horas especial, realizado em um prazo 
de até 18 meses. Para isso, o colaborador 
deverá concordar com o banco de horas 
diferenciado, por escrito, ou por meio de 
seu sindicato. 

Neste caso, o período adicional ao 
expediente não poderá ultrapassar duas 
horas. “Outra questão relevante é que a 
empresa poderá compensar os dias de 
paralisação das atividades em feriados 
futuros, quando haverá a necessidade de 
trabalho. Essa regra será aplicada a fe-
riados civis. Para feriados religiosos, será 
solicitada a concordância do colaborador, 
por escrito”, afirma o diretor. Vale lembrar 
que as medidas trabalhistas dispostas na 
MP 927 se aplicam também aos empre-
gados domésticos e não são definitivas, 
sendo válidas somente durante o estado 
de calamidade pública determinado pelo 
Governo brasileiro. Fonte: (www.linkedin.
com/company/atai-group/).

Antecipação de férias: confira as dicas aos empregadores

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

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 2020, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as 
demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (ii) examinar, discutir e votar a destinação do lucro líquido apurado 
com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e ratifi car a declaração de juros sobre o capital 
próprio para os acionistas da Companhia; e (iii) defi nir o número de membros que comporão o Conselho de Administração 
da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) fi xar a remuneração anual e global 
dos administradores da Companhia. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a 
partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), 
bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.
b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as 
orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas 
no Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • 
Participação Pessoal: O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a 
titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica 
e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu 
representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns 
de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no 
Manual. • Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o 
disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à 
Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua 
identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos 
indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 22 de abril de 2020, nos termos descritos no Manual. 4. 
Alternativamente, os Senhores Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do 
boletim de voto a distância, conforme disponibilizado nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.
br) e da Companhia (www.bancobmg.com.br/ri): (i) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto 
para seus custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii) por transmissão de instruções de 
preenchimento do boletim de voto para a instituição fi nanceira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços 
de escrituração de valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente 
para a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo 
escriturador ou pela Companhia em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, sendo que, no caso de envio direto à 
Companhia, o boletim de voto a distância, devidamente rubricado e assinado com reconhecimento de fi rma, deverá estar 
acompanhado dos demais documentos indicados no item 2 acima. 5. O percentual mínimo para adoção do processo de 
voto múltiplo para a eleição do membro do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 
3º da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09. Ainda, nos termos do §1º do artigo 141 da Lei 
nº 6.404/76, o requerimento para a adoção do voto múltiplo deverá ser realizado pelos Acionistas até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da realização da Assembleia. A administração da Companhia esclarece que somente as ações ordinárias de 
sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia. São Paulo, 31 de março de 2020.

RICARDO ANNES GUIMARÃES
Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

1. Contexto Operacional e Apresentação das Demonstrações Financeiras: a) Contexto Operacio-
nal: A PSA. Corretora de Seguros e Serviços Ltda. (PSA Corretora), é uma sociedade constituída na 
forma de sociedade limitada, domiciliada na Avenida das Nações, 12.495 - Brooklin - 11º andar - São 
Paulo - SP. É uma sociedade integrante do Banco PSA Finance Brasil S.A. e tem por objeto social a 
prestação de corretagem de seguros de todos os ramos (danos, pessoas, capitalização, previdência 
e saúde) mediante a intermediação, a angariação e a promoção de tais contratos de seguros. A PSA 
Corretora é uma empresa constituída através da participação de 50% da PSA Services Ltda., de acor-
do com as Leis de Malta, e 50% pela Santander Participações S.A. com sede na avenida Juscelino 
Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A (parte), Vila Olímpia, São Paulo - SP, investimentos estes que 
totalizam o equivalente à 100,00% do capital Social da PSA Corretora (Nota 8.a). b) Apresentação 
das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da PSA Corretora foram preparadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legis-
lação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabili-
dade - CFC. A emissão das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
foram autorizadas pela Diretoria Executiva na reunião realizada em 30 de março de 2020. O resultado 
e a posição financeira da PSA Corretora estão expressos em Reais, moeda funcional da entidade e 
moeda de apresentação das demonstrações financeiras. c) Estimativas Utilizadas: A preparação das 
demonstrações financeiras requer a adoção de estimativas por parte da Administração, impactando 
certos ativos e passivos, divulgações sobre contingências ativas e passivas e receitas e despesas nos 
períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da Administração envolve estimativas referentes à 
probabilidade de ocorrência de eventos futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 
Estas estimativas, as quais foram efetuadas com a melhor informação disponível, são basicamente as 
seguintes: • Reconhecimento e avaliação de impostos diferidos.
2. Políticas Contábeis e Critérios de Apuração: As práticas contábeis e os critérios de apuração uti-
lizados na elaboração das demonstrações financeiras foram os seguintes: a) Caixa e Equivalentes de 
Caixa: Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, equivalentes de caixa correspondem aos saldos 
de aplicações financeiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito a um insignificante risco de 
mudança de valor e com prazo original igual ou inferior a noventa dias. b) Classificação e Mensuração 
dos Instrumentos Financeiros: i. Classificação dos Ativos Financeiros para Fins de Mensura-
ção: Os ativos financeiros são classificados inicialmente nas diversas categorias utilizadas para fins 
de gestão e mensuração. Os ativos financeiros são incluídos, para fins de mensuração, em uma das 
seguintes categorias: • Ativos financeiros para negociação (mensurados ao valor justo por meio do re-
sultado): essa categoria inclui os ativos financeiros adquiridos para gerar lucro a curto prazo resultante 
da oscilação de seus preços. ii. Classificação dos Ativos Financeiros para Fins de Apresentação: 
Os ativos financeiros são classificados por natureza nas seguintes rubricas do balanço patrimonial: • 
“Caixa e equivalentes de caixa”; • “Aplicações financeiras”; • “Contas a receber”. iii. Classificação dos 
Passivos Financeiros para Fins de Mensuração: Os passivos financeiros são incluídos, para fins 
de mensuração, em uma das seguintes categorias: • Passivo financeiro ao custo amortizado: demais 
passivos financeiros, independentemente de sua forma e vencimento. iv. Classificação dos Passivos 
Financeiros para Fins de Apresentação: Os passivos financeiros são classificados por natureza na 
seguinte rubrica do balanço patrimonial: • “Outras obrigações”. v. Mensuração dos Ativos e Passivos 
Financeiros: Os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo. Subsequentemen-
te, são mensurados a valor justo ou custo amortizado, dependendo da categoria. Os instrumentos 
financeiros não mensurados ao valor justo no resultado são ajustados pelos custos de transação. Os 
passivos financeiros são mensurados ao custo amortizado. vi. Normas que foram adotadas em 01 de 
janeiro de 2019: IFRS 16/CPC 06 (R2) - “Arrendamentos”, substituiu o IAS 17/CPC 06 - Arrendamento 
Mercantil e as respectivas interpretações que estabelecem os princípios para o reconhecimento de 
arrendamentos e trouxe importantes mudanças na contabilidade do arrendatário, eliminando a distin-
ção entre arrendamentos operacionais e arrendamentos financeiros. A administração não identificou 
impactos significativos na adoção dessa norma. IFRIC 23/ICPC 23: “Incerteza sobre Tratamento de 
Imposto de Renda” aplicável em exercícios com início em ou após 1° de janeiro de 2019. Esta norma 
esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há incerteza sobre os 
tratamentos de tributo sobre o lucro. A administração não identificou impactos significativos na adoção 
dessa norma. vii. Novas normas ainda não vigentes: A administração não identificou impactos signifi-
cativos na adoção de novas normas que entrarão em vigor a partir de 2020. c) Outros Ativos: São con-
tabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, vinculados à ações promocionais 
e campanhas de markenting, cujos benefícios ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas 
ao resultado, de acordo com o prazo das respectivas campanhas. d) Reconhecimento de Receitas e 
Despesas: d.1) Prestação de Serviços: • Receitas resultantes de transações ou serviços realizados 
ao longo de um período de tempo são reconhecidas ao longo da vida dessas transações ou desses 
serviços; e • As relativas a serviços prestados em um único ato são reconhecidas quando da execução 
desse único ato. d.2) Demais receitas: As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime 
de competência. e) Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins): O PIS (1,65%) e a Cofins (7,6%) são calculados pelo regime não 
cumulativo. f) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL): O encargo do IRPJ é calculado à alíquota de 15% mais adicional de 10% e a CSLL à 
alíquota de 9%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Os créditos tributários e 

  Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo  3.870 3.792
Disponibilidade 3 13 4
Ativos Financeiros Mensurados 
  ao Valor Justo por meio do Resultado  2.823 2.818
Aplicações Financeiras 4 2.823 2.818
Ativos Fiscais  1.034 751
Correntes 6.d 954 684
Diferidos 6.b 80 67
Outros Ativos 5 - 219

Total do Ativo  3.870 3.792

                                 Reservas de Lucros

  Nota Capital Social Reserva Legal Reserva para Equalização de Dividendos Lucros Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2017  900 125 1.956 - 2.981

Lucro Líquido  - - - 928 928

Destinações:

Reserva Legal 8.c - 47 - (47) -

Reserva de lucros 8.d - - 881 (881) -

Dividendos 8.b - - (1.500) - (1.500)

Saldos em 31 de Dezembro de 2018  900 172 1.337 - 2.409

Mutações no Exercício  - 47 (619) - (572)

Dividendos Pagos 8.b - - (1.337) - (1.337)

Lucro Líquido  - - - 1.313 1.313

Destinações:

Reserva Legal 8.c - 9 - (9) -

Reserva de lucros 8.d - - - - -

Dividendos 8.b - - - (1.304) (1.304)

Saldos em 31 de Dezembro de 2019  900 181 - - 1.081

Mutações no Exercício  - 9 (1.337) - (1.328)

  Nota 31/12/2019 31/12/2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo  2.789 1.383
Passivos Societários 7.a 1.304 -
Correntes  1.304 -
Passivos Fiscais 7.b 721 493
Correntes  721 493
Outras Obrigações 7.c 764 890
Total do Passivo  2.789 1.383
Patrimônio Líquido 
Capital Social 8.a 900 900
  De Domiciliados no País  450 450
  De Domiciliados no Exterior  450 450
Reservas de Lucros 8.d 181 1.509
Total do Patrimônio Líquido  1.081 2.409
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   3.870 3.792   

   01/01 a 01/01 a
  Nota 31/12/2019 31/12/2018
Receita de Prestação de Serviços 9 6.512 7.256
Custos dos Serviços Prestados 10 (753) (1.756)
Lucro Bruto  5.759 5.500
Despesas Administrativas 11 (3.713) (3.955)
Outras Receitas  35 2
Outras Despesas 12 (257) (343)
Resultado antes do Resultado Financeiro  1.824 1.204
Resultado Financeiro 13 146 167
Resultado antes da Tributação  1.970 1.371
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social 6.a (657) (443)
Lucro Líquido  1.313 928
Nº de Cotas 8.a 900.532 900.532
Lucro por Cota (em R$)  1,46 1,03

  01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Lucro Líquido do Exercício 1.313 928
Outros Resultados Abrangentes - -
Outros Ajustes - -
Resultado Abrangente Total do Exercício 1.313 928

   01/01 a 01/01 a
  Nota 31/12/2019 31/12/2018
Atividades Operacionais
Resultado antes da Tributação  1.970 1.371
Ajustes ao Lucro  (13) (22)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos  (13) (22)
Variações em Ativos e Passivos  (606) (611)
Redução (Aumento) em Ativos Fiscais  (270) 270
Redução (Aumento) em Outros Ativos  219 (45)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações  (127) (10)
Aumento (Redução) em Passivos Fiscais  97 (193)
Impostos Pagos 6.a (525) (633)
Caixa Líquido Originado em Atividades Operacionais  1.351 738
Atividades de Financiamento 
Dividendos Pagos 8.b (1.337) (1.500)
Caixa Líquido Originado (Aplicado) em Atividades de Financiamento  (1.337) (1.500)
Aumento Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa  14 (762)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 3 & 4 2.822 3.584
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 3 & 4 2.836 2.822

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeira. 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeira. 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeira. 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeira. 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeira. 

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação 
de V.Sas., as demonstrações financeiras da PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda, relativas 
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, acompanhadas das notas explicativas 
e relatório dos auditores independentes. Ativos e Passivos: Em 31 de dezembro de 2019, os ati-
vos totais atingiram R$ 3.870 comparados a R$ 3.792 em 31 de dezembro de 2018, representados 
principalmente por ativos financeiros de R$ 2.823 (2018 - R$ 2.818) e Ativos Fiscais de R$ 1.034 

passivos diferidos são calculados, basicamente, sobre diferenças temporárias entre o resultado contábil 
e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor de mercado das aplicações financeiras e são 
classificados como não circulantes. De acordo com o disposto na regulamentação vigente, a expectativa 
de realização dos créditos tributários, está baseada em projeções de resultados futuros e fundamentada 
em estudo técnico (Nota 6.c).
3. Disponibilidades: Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, foram considerados como Disponibilida-
des os saldos correspondentes aos depósitos bancários.
4. Aplicações Financeiras:
Classificação: 31/12/2019 31/12/2018
Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por meio do Resultado 2.823 2.818
Total (1) 2.823 2.818
(1) O saldo correspondente em 31/12/2019 e 31/12/2018 são referentes à aplicações em cotas de fundo 
de investimento, sem prazo de vencimento.
5. Outros Ativos:  31/12/2019 31/12/2018
Campanhas de marketing (Nota 2c) - 219
Total - 219
6. Ativos Fiscais: a) Imposto de Renda e Contribuição Social: O total dos encargos do exercício 
pode ser conciliado com o lucro contábil como segue: 01/01 a 01/01 a
 31/12/2019 31/12/2018
Resultado antes da Tributação 1.970 1.371
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social
 às Alíquotas de 25% e 9% Respectivamente (670) (466)
Outros Ajustes 13 23
Imposto de Renda e Contribuição Social (657) (443)
 Impostos Correntes 670 465
 Impostos Diferidos (13) (22)
Impostos Pagos no Exercício 525 633
b) Impostos Diferidos: Os dados dos saldos das rubricas “créditos tributários diferidos” são:
Créditos Tributários Diferidos:
 Saldos em   Saldos em
Natureza e Origem: 31/12/2018 Constituição Realização 31/12/2019
Outras Provisões e Ajustes Temporários 67 23 (10) 80
Saldo dos Créditos Tributários 67 23 (10) 80
 Saldos em   Saldos em
Natureza e Origem: 31/12/2017 Constituição Realização 31/12/2018
Outras Provisões e Ajustes Temporários 45 67 (45) 67
Saldo dos Créditos Tributários 45 67 (45) 67
c) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários - Diferidos:
                                                                                                                                                   31/12/2019
                                                                                                          Diferenças Temporárias
Ano IRPJ CSLL Total
2020 59 21 80
Total 59 21 80
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e societários, a expectativa da 
realização dos créditos tributários não deve ser tomada como indicativo do valor dos lucros líquidos fu-
turos. d) Impostos Correntes: O crédito tributário corrente refere-se, basicamente, ao saldo de imposto 
de renda e contribuição social a compensar.
7. Outras Obrigações:  31/12/2019 31/12/2018
a) Passivos Societários
Dividendos a Pagar 1.304 -
 1.304 -
b) Passivos Fiscais Correntes
IRPJ e CSLL a Pagar 670 462
Outros impostos a pagar 51 39
 721 493
c) Outras Obrigações Correntes
Comissões a Pagar 378 538
Fornecedores diversos 143 155
Outros 243 197
Total 764 890
8. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social em 31 de dezembro de 2019, R$900 
(31/12/2018 - R$900), totalmente subscrito e integralizado é composto por 900.532 mil cotas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada, distribuídas entre a PSA Services Ltda, constituída e validamente existente de 
acordo com as Leis de “Malta” e Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A., com 
domicílio no “Brasil”, na proporção de 50% para cada empresa. b) Dividendos: Em 31 de dezembro de 
2019, foram destinados dividendos no montante de R$ 1.304 (R$ 1,45 por cota ordinária, em reais por 
cota), conforme determina o Art. 16, constante da 10º Alteração do Contrato Social de 10 de setembro 
de 2019, através de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 25 de novembro de 2019, e 

(2018 - R$ 751). Em 31 de dezembro de 2019, os passivos da PSA Corretora. estão representados, 
principalmente por dividendos a pagar de  R$ 1.304 (2018 - R$ 0),  passivos fiscais correntes de  R$ 721 
(2018 - R$ 493)  e  outras obrigações de R$ 764  (2018 - R$ 890). Patrimônio Líquido e Resultado: 
O patrimônio líquido atingiu R$ 1.081 em 31 de dezembro de 2019, apresentando redução de 55,1% 
em relação a R$ 2.409 em 31 de dezembro de 2018. O lucro líquido apresentado no exercício foi de 
R$ 1.313 em comparação ao lucro de R$ 928 do mesmo período do ano anterior. O  aumento decorre 

principalmente da diminuição dos Custos dos Serviços Prestados, no pagamento de Comissões de 
Seguros. Política de Distribuição de Dividendos: Em reunião do Conselho de Administração, ocorri-
da em 26/11/2019, foi aprovado a distribuição de 100% do Lucro Líquido apurado, após a constituição 
da Reserva Legal.  A destinação em 31/12/2019, refere-se a dividendos no montante de R$ 1.304.

São Paulo, 30 de março de 2020
A Diretoria Executiva

que deverá ser ratificado, através da AGO de aprovação das Demonstrações Financeiras. Em 30 de 
abril de 2019, a Ata de Reunião Ordinária dos Sócios, aprovou a distribuição de dividendos no mon-
tante de R$ 1.337 (R$ 1,48 por cota ordinária, em reais por cota) referente aos lucros acumulados da 
Companhia. Os dividendos foram pagos em 27 de junho de 2019. c) Reserva Legal: Do lucro líquido 
do exercício foi destinado 5% para constituição da reserva legal, limitada a 20% do capital. Esta reser-
va tem como finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para 
compensar prejuízos ou aumentar o capital. d) Reserva de Lucros: Esta reserva tem como finalidade 
registrar o saldo remanescente do Lucro Líquido apurado no exercício, após a constituição da Reserva 
Legal, tendo como base, a destinação determinada pelas Sócias, conforme previsto no Acordo de 
Sócios. 9. Receita Líquida de Prestação de Serviços: Segue abaixo a conciliação entre receita bruta 
e a receita apresentada na demonstração de resultado do exercício: 
 01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Receita Bruta
Comissão de Seguro Prestamista 5.358 6.247
Comissões de Seguro - Auto 891 672
Comissões de Seguro - Outros 124 164
Outros 139 173
Total 6.512 7.256
10. Custo dos Serviços Prestados:  01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Despesas com Contratos Originados com Negócios de Seguros 753 1.756
Total 753 1.756
11. Despesas Administrativas: 01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 1.634 1.638
Convênio Operacional com o Banco PSA Finance Brasil - (Nota14.c) 1.716 1.860
Diferimento de campanhas de marketing 266 348
Outras 97 109
Total 3.713 3.955
12. Outras Despesas: 01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Despesas com PIS 35 32
Despesas com Cofins 164 147
Despesas com ISS 58 164
Total 257 343
13. Resultado Financeiro: 01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Rendas com Ativos Financeiros
Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento 146 167
Total 146 167
14. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Administração: A PSA Corretora 
é parte integrante do Banco PSA Finance e seus administradores são remunerados pelos cargos que 
ocupam naquele Banco, face ao compartilhamento de sua Administração. A PSA Corretora não possui 
benefícios de longo prazo e de rescisão de contrato de trabalho para seu pessoal-chave da administra-
ção. Em 2019 e 2018, não foram registradas despesas com honorários para a Diretoria. b) Participa-
ção Acionária: A PSA Corretora tem seu Capital formado por 50% de participação pela PSA Services 
Ltda., constituída e validamente existente de acordo com as Leis de “Malta” e 50% pela Santander 
Participações S.A., com domicílio no “Brasil”. c) Transações com Partes Relacionadas: As operações 
e remuneração de serviços com partes relacionadas são realizadas no curso normal dos negócios e 
em condições de comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envolvem riscos 
maiores que os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens.
Os principais saldos e resultados de transações são: 
 Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
   01/01 a 01/01 a
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Administrativas (143) (155) 2.745 (1.860)
Banco PSA Finance Brasil (1) (143) (155) (1.716) (1.860)
Zurich Santander Brasil Seguros S.A.  (1) - - 4.461 -
(1) Outras partes relacionadas.
15. Outras Informações: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia não possui ativos e passi-
vos contingentes classificados como provável que requeiram registro contábil e tão pouco classificados 
como possível que requeiram divulgação em nota explicativa conforme determinação da CPC 25. 
16.Eventos Subsequentes: As operações e resultados podem ser impactados negativamente pelo 
surto de coronavírus. Preocupações com a saúde global ou nacional, incluindo o surgimento de doen-
ças pandêmicas ou contagiosas, como o coronavírus recente, podem afetar a Companhia adversamen-
te. Desde dezembro de 2019, uma nova cepa de coronavírus se espalhou na China e em outros países. 
Tais eventos podem causar interrupção da atividade econômica regional ou global, o que pode afetar as 
operações e resultados financeiros. A extensão em que o coronavírus afeta os resultados dependerá 
de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e não podem ser previstos, incluindo novas 
informações que possam surgir sobre a gravidade do coronavírus e as ações para conter o coronavírus 
ou tratar seu impacto, entre outras.
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e cotistas PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. (“Instituição”), 
que compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, das demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. 
em 31 de dezembro de 2019, 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 audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Instituição, 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, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do audi-
tor: A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o  
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê
-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 

base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da Governança pelas demonstrações financeiras: A administração da 
Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 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 causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela Governança da Instituição são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter se-
gurança 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 
razoável 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 detectam 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 brasilei-
ras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respos-

ta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 30 de março de 2020
 PricewaterhouseCoopers Maria José de Mula Cury
 Auditores Independentes Contadora
 CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP192785/O-4

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo    31.12.2019    31.12.2018
Ativo Circulante 6.266.801,75 6.278.117,37
Disponibilidades 55.341,44 58.564,32
Títulos de Renda Fixa 1.585.796,98 1.593.889,72
Contas à Receber 254.090,85 254.090,85
Créditos à Receber 552.000,00 552.000,00
Devedores Diversos 3.819.572,48 3.819.572,48
Ativo Não Circulante 1.137.736,64 1.131.786,94
Imóveis 951.521,34 951.521,34
Impostos à Compensar 186.215,30 180.265,60
Total do Ativo 7.404.538,39 7.409.904,31

Passivo e Patrimônio Líquido    31.12.2019    31.12.2018
Passivo Circulante 629,63 623,36
Contas à Pagar 260,94 260,94
Provisão para Contribuição Social sobre Lucro 169,35 135,91
Provisão para Imposto de Renda 199,34 226,51
Patrimônio Líquido 7.403.908,76 7.409.280,95
Capital Social 8.600.000,00 8.600.000,00
Reserva Legal 86.790,13 86.790,13
Prejuízos Acumulados (1.282.881,37) (1.277.509,18)
Total do Passivo 7.404.538,39 7.409.904,31

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

   31.12.2019    31.12.2018
1 - Despesas e Receitas Operacionais (3.684,35) (18.118,27)
Despesas Administrativas-Pessoal - (7.500,00)
Encargos e Contribuições Sociais - (1.500,00)
Despesas Tributárias (162,83) (156,95)
Outras Despesas Administrativas (10.554,16) (13.905,40)
Outras Despesas - (2.500,00)
Receitas Financeiras 7.032,64 7.444,08
2 - Resultado Antes da Contribuição
  Social e do Imposto de Renda (3.684,35) (18.118,27)
( - ) Provisão para Contribuição Social sobre Lucro (632,94) (669,97)
( - ) Provisão para Imposto de Renda (1.054,90) (1.115,61)
3 - Resultado Após a Contribuição
  Social e o Imposto de Renda (5.372,19) (19.903,85)

MSJM - EMPREENDIMENTOS E PMSJM - EMPREENDIMENTOS E PMSJM - EMPREENDIMENTOS E PMSJM - EMPREENDIMENTOS E PMSJM - EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ nº. 07.848.846/0001-25

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

São Paulo, 14 de janeiro de 2020 A Diretoria

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em ReaisDemonstração do Fluxo de Caixa do Exercício

 encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 em 31 de Dezembro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a Incorporação
de Empreendimentos Imobiliários. 2 -Apresentação das Demonstrações
Contábeis - As demonstrações contábeis referente ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019, foram elaboradas de acordo com as disposi-
ções contidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obedi-
ência às normas estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 -
Principais Práticas Contábeis - Títulos de renda fixa estão representados
por aplicações de curto prazo e registrados ao custo de aquisição. O contas
à receber refere-se a adiantamentos para despesas condominiais com acer-
to previsto para exercícios futuros. Créditos à receber são valores devidos
por terceiros que serão recebidos no próximo exercício. Na conta devedores

Mutações do  Capital  Reserva  Resultados
Patrimônio Líquido          Social       Legal Acumulados           Totais
Saldo em 31.12.17 8.600.000,00 86.790,13 (1.257.605,33) 7.429.184,80
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (19.903,85) (19.903,85)
Saldo em 31.12.18 8.600.000,00 86.790,13 (1.277.509,18) 7.409.280,95
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (5.372,19) (5.372,19)
Saldo em 31.12.19 8.600.000,00 86.790,13 (1.282.881,37) 7.403.908,76

   31.12.2019    31.12.2018
Atividades Operacionais (5.372,19) (19.903,85)
Resultado do Exercício (5.372,19) (19.903,85)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (5.949,70) 3.667,75
Créditos à Receber - 10.000,00
Impostos a Compensar (5.949,70) (6.332,25)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 6,27 (551,13)
Contribuições e Encargos à Recolher - (465,00)
Contribuição Social sobre Lucro 33,44 (41,06)
Imposto de Renda Pessoa Juridica (27,17) (45,07)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (11.315,62) (16.787,23)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 1.652.454,04 1.669.241,27
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 1.641.138,42 1.652.454,04
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (11.315,62) (16.787,23)

diversos está registrado o valor a receber pela nossa venda de ações nos
anos anteriores. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante, estão
contabilizados ao custo de aquisição. As provisões para contribuição social
sobre o lucro e imposto de renda, são devidos sobre o 4º trimestre de 2019
e serão recolhidos nos devidos prazos. A contribuição social sobre o lucro,
foi constituída conforme previsto na legislaçao, à alíquota de 9% sobre a
receita ajustada, e o imposto de renda foi constituído conforme previsto na
legislação à alíquota de 15% sobre a receita ajustada. O capital social total-
mente subscrito e integralizado, está representado por 8.600.000 ações or-
dinárias nominativas, com valor nominal de R$1.00 cada uma. As receitas e
despesas foram contabilizadas pelo regime de competência. O regime tribu-
tário adotado pela sociedade no ano calendário de 2019, foi o de lucro pre-
sumido. 4 - Caixa e equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa,
consistem em numerário disponível na sociedade, saldo em poder de ban-
cos, e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de cai-
xa incluídos na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em
bancos = R$55.341,44; Aplicações financeiras de curto prazo =
R$1.585.796,98; Caixa e equivalentes de Caixa = R$1.641.138,42.

São Paulo, 14 de janeiro de 2020

Vanda Kissajikian Mordjikian - Diretor Presidente
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 31 de março de 20206

A febre das startpus milionárias criou uma geração de empreendedores aficionados por grandes aportes financeiros advindos de 
poderosos investidores. Na ânsia de ver suas contas bancárias dispararem, muitos acabam criando produtos ou 

serviços rasos, sem raízes sólidas, além de modelos de negócios totalmente imaturos. 
A pressa, como diriam nossos pais e avós, é inimiga da perfeição.

FREEPIK

Marília Cardoso (*)

Ok. No mantra 
do Vale do 
Silício cabe 

a máxima de que, se você não 
tiver vergonha da primeira 
versão do seu produto, é 
porque lançou tarde demais. 
Entendo que em um mundo 
dinâmico, a rápida execu-
ção faz a diferença entre o 
sucesso e o fracasso. Mas, a 
agilidade não pode ser sinô-
nimo de um negócio incapaz 
de caminhar com as próprias 
pernas.

Costumo dizer que uma 
boa empresa precisa ser 
brilhante em três aspectos. 

Primeiro, ela precisa criar 
um produto ou serviço de-
sejável. Não adianta desen-
volver “tipo um Uber disso” 
ou “tipo Netflix daquilo outro”, se a ideia só encantar o 
próprio autor. Aliás, empreendedores precisam começar a 
se apaixonar muito mais pela “dor” dos seus clientes, do 
que pelos produtos ou serviços que ele mesmo criou com 
a expectativa de encher os próprios bolsos. Negócios de 
sucesso resolvem um problema. As pessoas só te pagam 
para fazer aquilo que elas não querem, não gostam ou 
não conseguem fazer sozinhas. Sendo assim, elas tem 
que desejar profundamente aquilo que você faz melhor 
que qualquer outro. 

O segundo aspecto muito importante é a possibilidade 
técnica. Muitos negócios que prometiam um sucesso 
estrondoso, acabaram com as portas fechadas porque 
era impossível executar o que empreendedor almejava. 
Leis da física precisariam ser revistas apenas para que 
ideias mirabolantes se tornassem realidade. Então, não 
adianta as pessoas quererem, desejarem profundamente o 

caMinhar cOM as próprias pernas

startups: é pOssível prOsperar 
seM apOrtes financeirOs?

De um modo geral, tenho visto boas ideias, com capa-
cidade técnica, mas cada vez mais empresas incapazes 
de se provarem eficazes no aspecto financeiro. Boa 
parte disso porque nos acostumamos a ver rodadas de 
aportes milionários, financiando startups que ainda não 
se mostram capazes de sobreviver por si mesmas. Esta-
mos criando empreendedores filhos de pais ricos, com 
dinheiro abundante para testar e errar. A diferença é 
que os investidores não são como nossos pais, que são 
incapazes de nos cobrar dívidas. Eles colocam dinheiro 
nas startups esperando lucros altos. E, se falharmos?

Não sou contra os aportes, em absoluto. Tenho plena 
convicção de que eles são necessários para escalar e 
causar a disrupção em mercados em que há décadas 
gigantes ficaram deitados eternamente em berços es-
plêndidos. Eles desafiam o status quo e obrigam quem 
estava tranquilo a buscar novas formas de encantar e 
surpreender seus clientes e consumidores. O problema 
é quando o empreendedor só consegue pensar nisso e, 
acha que só uma boa ideia e a capacidade técnica de 
entregá-la é suficiente.

Por isso, caro empreendedor, sempre se pergunte se um 
aporte é mesmo necessário e, principalmente, se esse é 
o momento. Acredito que os 
aportes são fundamentais 
para fazer uma empresa 
crescer, mas jamais para 
fechar as contas de uma 
operação deficitária. E, é 
melhor entender desde 
cedo que a realidade dos 
aportes é para poucos. Es-
tima-se que o Brasil tenha 
cerca de 12 mil startups. No 
entanto, em 2018, apenas 
721 delas foram beneficia-
das pelos R$ 5,1 bilhões 
investidos no país.

A todas as outras, restam 
as aventuras e desventuras 
do empreendedorismo so-
litário. Mas, nem só de amarguras vivem as chamadas 
bootstrapping - startups que usam apenas recursos 
próprios para sobreviver. No caso delas, o negócio só 
funciona com um pequeno aporte inicial dos próprios 
sócios e com o capital advindo dos primeiros clientes. 
Um bom exemplo de empresa que nunca recorreu a 
aportes financeiros é a Microsoft, uma das mais valiosas 
do mundo, que prova que a desejabilidade, a capacidade 
técnica e viabilidade financeira são os aspectos mais 
importantes para o sucesso.

Não por acaso, assim como filhos de famílias mais mo-
destas, que aprendem logo cedo o valor de cada centavo, 
as adeptas do bootstrapping tendem a ser chefiadas por 
empreendedores mais maduros e preparados para lidar 
com as adversidades. Eles levam esse espírito para suas 
equipes, que acabam compartilhando desse pensamento 
e colaborando para uma gestão mais eficiente e com foco 
para a geração de valor - e não para a riqueza súbita! 

Essas empresas também tendem a ser mais sólidas, sendo 
capazes de gerenciar o próprio sucesso e fracasso com muito 
mais maturidade. E aí, a sua startup vai se tornar uma em-
presa sustentável ou está só surfando na onda dos aportes?

(*) - E sócia-fundadora da Palas, consultoria pioneira na implementação da ISO 
56.002, de gestão da inovação (www.gestaopalas.com.br).

que você quer entregar a elas, se não houver capacidade 
técnica, tecnologia viável e acessível para atendê-las. 
Seria como criar o Youtube na década de 60 e querer 
ficar rico com ele.

O terceiro aspecto desse tripé do sucesso é a viabi-
lidade econômica. Não adianta as pessoas quererem, 
eu conseguir entregar, mas o modelo de negócios não 
ser auto sustentável. Nesse sentido, é importante res-
saltarmos que nem sempre o consumidor é o cliente. 
Ou seja, nem sempre quem te paga é a mesma pessoa 
que consome os seus serviços ou produtos. A TV é 
um bom exemplo disso. Somos todos consumidores/ 
telespectadores, mas não somos nós que financiamos 
as emissoras, e sim os anunciantes. Os clientes são 
eles. Nós somos consumidores. E, isso quer dizer que 
a empresa vai precisar agradar os dois lados se quiser 
ter sucesso.
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1. Contexto Operacional: O Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Banco PSA”) opera como banco múltiplo com as 
carteiras de investimento, crédito e financiamento. Foram firmados contratos com o Conglomerado Santander, para 
a prestação de serviços relacionados à gestão/controle operacional das operações de crédito a serem realizadas 
através do Banco PSA. Em 1° de agosto de 2016, após aprovação pelas autoridades concorrenciais e autoridades 
regulatórias bancárias, ocorrida em 18/05/2016, ocorreu a transferência de 50% (cinquenta por cento) por parte 
do “Banque PSA Finance” (empresa estabelecida na França) para Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 
S.A. (Aymoré EFI) empresa pertencente ao Banco Santander (Brasil) (Banco Santander), empresa estabelecida no 
Brasil, cabendo a esta última, a atribuição da Gestão dos negócios compartilhada com o Banco PSA. 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Instituição foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil (Bacen), estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às normas do 
CMN e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) 
e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo Bacen e eviden-
ciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de 
estimativas por parte da Administração, impactando certos ativos e passivos, divulgações sobre provisões e passi-
vos contingentes e receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da Administração 
envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos futuros, os montantes reais podem diferir 
dessas estimativas. A Administração autorizou a emissão das demonstrações financeiras para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2019 na reunião realizada em 30 de março de 2020. 
3. Principais Políticas Contábeis: a) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As Demonstrações Finan-
ceiras estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação do Banco PSA. b) Apuração do Resul-
tado: O regime contábil de apuração do resultado é o de competência e considera os rendimentos, encargos e 
variações monetárias ou cambiais, calculados a índices ou taxas oficiais, pro-rata dia, incidentes sobre ativos e 
passivos atualizados até a data do balanço. c) Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo: Os saldos reali-
záveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. Os títulos 
classificados como títulos para negociação independentemente da sua data de vencimento, estão classificados 
integralmente no ativo circulante, conforme estabelecido pela Circular Bacen 3.068/2001. d) Caixa e Equivalentes 
de Caixa: Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos 
de disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito à um insignifi-
cante risco de mudança de valor ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias. e) Aplicações Interfinan-
ceiras de Liquidez e Créditos Vinculados ao Bacen Remunerados: As aplicações prefixadas são registradas 
pelo valor de resgate, deduzido das rendas pertencentes ao período futuro, e as pós-fixadas pelo valor de custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações no mercado aberto são classificadas no 
ativo circulante e realizável a longo prazo em função de seus prazos de vencimento, independentemente dos pra-
zos de vencimento dos papeis que lastreiam as operações. f) Títulos e Valores Mobiliários: A carteira de títulos e 
valores mobiliários está demonstrada pelos seguintes critérios de registro e avaliação contábeis: I - títulos para 
negociação; II - títulos disponíveis para venda; e III - títulos mantidos até o vencimento. Na categoria títulos para 
negociação estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequen-
temente negociados e na categoria títulos mantidos até o vencimento, aqueles para os quais existe intenção e ca-
pacidade financeira do Banco de mantê-los em carteira até o vencimento. Na categoria títulos disponíveis para 
venda, estão registrados os títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas categorias I e III. Os títulos e 
valores mobiliários classificados nas categorias I e II estão demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados pro-rata dia, ajustados ao valor de mercado, computando-
se a valorização ou a desvalorização decorrente de tal ajuste em contrapartida: (1) da adequada conta de receita 
ou despesa, líquida dos efeitos tributários, no resultado do período, quando relativa a títulos e valores mobiliários 
classificados na categoria títulos para negociação; e (2) da conta destacada do patrimônio líquido, líquida dos 
efeitos tributários, quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos disponíveis para 
venda. Os ajustes ao valor de mercado realizados na venda desses títulos são transferidos para o resultado do 
período. (3) Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento estão demonstra-
dos pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados pro-rata dia. As 
perdas de caráter permanente no valor de realização dos títulos e valores mobiliários classificados nas categorias 
títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento são reconhecidas no resultado do período. A 
Resolução CMN 4.277 de 31 de outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015) dispõe sobre re-
quisitos mínimos a serem observados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo 
valor de mercado e quanto à adoção de ajustes prudenciais por instituições financeiras. Os instrumentos financei-
ros de que trata a Resolução incluem: a) Títulos e valores mobiliários classificados nas categorias “títulos para 
negociação” e “títulos disponíveis para venda”, conforme a Circular Bacen 3.068, de 8 de novembro de 2001; b) 
Instrumentos financeiros derivativos, conforme a Circular Bacen 3.082, de 30 de janeiro de 2002; e c) Demais ins-
trumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da sua classificação na carteira de 
negociação, estabelecida na Resolução CMN 3.464, de 26 de junho de 2007. De acordo com esta Resolução, a 
Instituição passou a estabelecer procedimentos para a avaliação da necessidade de ajustes no valor dos instru-
mentos financeiros citados acima, observando os critérios de prudência, relevância e confiabilidade. Esta avaliação 
inclui, entre outros fatores, o spread de risco de crédito no registro do valor a mercado destes instrumentos.  
g) Carteira de Créditos e Provisão para Perdas: A carteira de créditos é demonstrada pelo seu valor presente, 
considerando os indexadores, taxa de juros e encargos pactuados, calculados pro-rata dia até a data do balanço. 
Para operações vencidas a partir de 60 dias o reconhecimento em receitas só ocorrerá quando do seu efetivo re-
cebimento. As cessões de crédito sem retenção de riscos resultam na baixa dos ativos financeiros objeto da ope-
ração, que passam a ser mantidos em conta de compensação. O resultado da cessão é reconhecido integralmente, 
quando de sua realização. A partir de janeiro de 2012, conforme determinado pela Resolução CMN 3.533/2008 e 
Resolução CMN 3.895/2010, todas as cessões de crédito com retenção de riscos passam a ter seus resultados 
reconhecidos pelos prazos remanescentes das operações, e os ativos financeiros objetos da cessão permanecem 
registrados como operações de crédito e o valor recebido como obrigações por operações de venda ou de transfe-
rência de ativos financeiros. O Banco PSA Finance, efetua a baixa de créditos para prejuízo quando estes apresen-
tam atraso superior a 360 dias. No caso de operações de crédito de longo prazo (acima de 3 anos) são baixadas 
quando completam 540 dias de atraso. A operação de crédito baixada para prejuízo é registrada em conta de 
compensação pelo prazo mínimo de 5 anos e enquanto não esgotados todos os procedimentos para cobrança. As 
provisões para operações de crédito são fundamentadas nas análises das operações de crédito em aberto (venci-
das e vincendas), na experiência passada, expectativas futuras e riscos específicos das carteiras e na política de 
avaliação de risco da Administração na constituição das provisões, conforme estabelecido pela Resolução CMN 
2.682/1999. h) Outros Valores e Bens: h.1) Bens Não de Uso Próprio: Os ativos são classificados como bens 
apreendidos e reconhecidos como ativo quando da efetiva posse. Os ativos recebidos quando da execução de 
empréstimos são registrados inicialmente pelo menor valor entre: (i) o valor justo do bem menos os custos estima-
dos para sua venda, ou (ii) o valor contábil do empréstimo. Reduções posteriores no valor justo do ativo são regis-
tradas como provisão para desvalorização, com um débito correspondente no resultado. Os custos da manutenção 
desses ativos são lançados à despesa conforme incorridos. A política de venda destes bens contempla a realização 
de leilões periódicos que são divulgados previamente ao mercado além de considerar a restrição para a manuten-
ção em propriedade da Instituição pelo prazo máximo de um ano, expedidas pelo órgão regulador brasileiro (Banco 
Central do Brasil). Este prazo pode ser prorrogável a critério do referido regulador. h.2) Despesas Antecipadas: 
São contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos benefícios ou prestação de 
serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao resultado, de acordo com a vigência dos respec-
tivos contratos de operações de crédito. h.2.1) Comissões Pagas a Correspondentes Bancários: Considerando-
se o contido na Resolução 4.294 e Circular Bacen 3.693 de dezembro de 2013, a partir de janeiro de 2015 as co-
missões pagas aos agentes intermediários em decorrência da originação de novas operações de crédito ficaram 
limitadas aos percentuais máximos de (i) 6% do valor da nova operação originada e (ii) 3% do valor da operação 
objeto de portabilidade. As referidas comissões devem ser integralmente reconhecidas como despesa quando in-
corridas. A Circular Bacen 3.738 de dezembro de 2014, facultou a possibilidade de aplicação escalonada do proce-
dimento contábil supracitado, conforme abaixo: a) 2015: Reconhecer integralmente como despesa 1/3 do valor da 
comissão paga, sendo a diferença ativada e apropriada ao resultado pelo período de 36 meses ou pelo prazo do 
contrato, dos dois o menor; b) 2016: Reconhecer integralmente como despesa 2/3 do valor da comissão paga, 
sendo a diferença ativada e apropriada ao resultado pelo período de 36 meses ou pelo prazo do contrato, dos dois 
o menor; e c) 2017: Reconhecer o valor total da comissão paga integralmente como despesa. Segundo o contido 
na Circular Bacen 3.722 de outubro de 2014, os procedimentos contábeis anteriormente descritos devem ser apli-
cados de forma prospectiva a partir de janeiro de 2015, não trazendo impactos sobre as comissões pagas até de-
zembro de 2014. A partir de janeiro de 2020, caso ainda exista no ativo da Instituição saldo a amortizar de comissão 
de venda paga ao correspondente, esse montante deve ser integralmente baixado contra resultado (despesa). i) 
Permanente: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, está sujeito à avaliação do valor recuperável em pe-
ríodos anuais ou em maior frequência se as condições ou circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos 
seus valores e sua avaliação considera os seguintes aspectos: i.1) Imobilizado de Uso: A depreciação do imobili-
zado é feita pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais: instalações, móveis, equipamentos de uso e 
sistemas de segurança e comunicações - 10% e sistemas de processamento de dados e veículos - 20%. i.2) Intan-
gível: Os gastos com desenvolvimento do ambiente tecnológico, relacionados com os novos projetos e produtos 
comerciais do Banco, são diferidos pelo prazo de 5 anos tão logo o desenvolvimento do projeto ou produto esteja 
concluído. A amortização do intangível é feita pelo método linear, com base na taxa anual de sistemas de proces-
samento de dados - 20%. j) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: O Banco PSA é parte em 
processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível e trabalhista, decorrentes do curso normal de suas 
atividades. As provisões incluem as obrigações legais, processos judiciais e administrativos relacionados a obriga-
ções tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que indepen-
dentemente da avaliação acerca da probabilidade de perda, têm os seus montantes reconhecidos integralmente 
nas demonstrações financeiras. As provisões são reavaliadas em cada data de balanço para refletir a melhor esti-
mativa corrente e podem ser total ou parcialmente revertidas ou reduzidas quando deixam de ser prováveis as 
saídas de recursos e obrigações pertinentes ao processo, incluindo a decadência dos prazos legais, o trânsito em 
julgado dos processos, dentre outros. As provisões judiciais e administrativas são constituídas quando o risco de 
perda da ação judicial ou administrativa for avaliado como provável e os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança, com base na natureza, complexidade, histórico das ações e na opinião dos assessores 
jurídicos internos e externos e nas melhores informações disponíveis. Para os processos cujo o risco de perda é 
possível, as provisões não são constituídas e as informações são divulgadas nas notas explicativas (Nota 15.e) e 
para as provisões cujo risco de perda é remota não é requerida a divulgação. Os ativos contingentes não são reco-
nhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não 
cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com êxito provável, 
quando existentes, são apenas divulgados nas demonstrações financeiras. No caso de trânsitos em julgado favo-
ráveis ao Banco PSA, a contraparte tem o direito, caso atendidos requisitos legais específicos, de impetrar ação 
rescisória em prazo determinado pela legislação vigente. Ações rescisórias são consideradas novas ações e serão 
avaliadas para fins de passivos contingentes se, e quando, forem impetradas. k) Programa de Integração Social 
(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins): O PIS (0,65%) e a Cofins (4,00%) 
são calculados sobre determinadas receitas e despesas brutas. As instituições financeiras podem deduzir despe-
sas financeiras na determinação da referida base de cálculo. As despesas de PIS e da Cofins são registradas em 

  Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante  1.177.290 1.264.666
Disponibilidades 4 & 17.e 6.746 5.906
Títulos e Valores Mobiliários 4 & 5 55.212 51.328
Carteira Própria  55.212 51.328
Relações Interfinanceiras 6 38.329 43.425
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central  38.329 43.425
Operações de Crédito  1.050.245 1.128.164
Setor Privado 7.a 1.068.483 1.123.398
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 7.a - 14.544
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 7.e (18.238) (9.778)
Outros Créditos  24.690 32.824
Créditos Tributários 8.a 8.817 22.108
Diversos 9 15.873 10.716
Outros Valores e Bens 10 2.068 3.019
Bens Não de Uso  1.990 1.946
Despesas Antecipadas  78 1.073
Ativo Realizável a Longo Prazo  731.725 659.271
Operações de Crédito  695.740 630.891
Setor Privado 7.a 707.754 637.139
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 7.a - 8.248
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 7.e (12.014) (14.496)
Outros Créditos  35.985 24.110
Créditos Tributários 8.a 25.258 15.866
Diversos 9 10.727 8.244
Outros Valores e Bens 10 - 4.270
Despesas Antecipadas  - 4.270
Permanente  7.794 3.252
Imobilizado de Uso 11.a 3.048 3.252
Outras Imobilizações de Uso  4.181 7.185
(Depreciações Acumuladas)  (1.133) (3.933)
Intangíveis 11.b 4.746 -
Outros Intangíveis  4.746 -
Total do Ativo  1.916.809 1.927.189

                         Reservas de Lucros
  Nota Capital Social Reserva Legal Reserva Estatuária Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  229.756 23.751 41.084 - 294.591
Lucro Líquido  - - - 35.828 35.828
Destinações:
Reserva Legal 16.c - 1.792 - (1.792) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d - - 17.018 (17.018) -
Ajustes Exercícios Anteriores 16.e - - (2.602) - (2.602)
Juros sobre o Capital Próprio 16.b - - - (17.000) (17.000)
Dividendos Pagos 16.b - - - (18) (18)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  229.756 25.543 55.500 - 310.799
Mutações do Exercício  - 1.792 14.416 - 16.208
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  229.756 25.543 55.500 - 310.799
Dividendos Complementares Pagos 1º semestre 16.b - - (50.000) - (50.000)
Lucro Líquido  - - - 32.892 32.892
Destinações:
Reserva Legal 16.c - 1.644 - (1.644) -
Juros Sobre o Capital Próprio 16.b - - - (17.042) (17.042)
Dividendos Destinados 16.b - - - (14.206) (14.206)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  229.756 27.187 5.500 - 262.443
Mutações do Exercício  - 1.644 (50.000) - (48.356)
Saldos em 30 de Junho de 2019  229.756 26.308 20.032 - 276.096
Lucro Líquido do Semestre  - - - 17.595 17.595
Destinações:
Reserva Legal 16.c - 879 - (879) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d - - (14.532) 14.532 -
Juros Sobre o Capital Próprio 16.b - - - (17.042) (17.042)
Dividendos Destinados 16.b - - - (14.206) (14.206)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  229.756 27.187 5.500 - 262.443
Mutações do Semestre  - 879 (14.532) - (13.653)

  Nota 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante  926.041 1.143.105
Depósitos 12 857.883 1.051.468
Depósitos Interfinanceiros  824.381 990.837
Depósitos a Prazo  33.502 60.631
Outras Obrigações  68.158 91.637
Sociais e Estatutárias 16.b 28.692 14.468
Fiscais e Previdenciárias 13 8.925 6.991
Diversas 14 30.541 70.178
Passivo Exigível a Longo Prazo  707.379 422.592
Depósitos 12 694.159 403.313
Depósitos Interfinanceiros  573.821 305.742
Depósitos a Prazo  120.338 97.571
Outras Obrigações  13.220 19.279
Diversas 14 13.220 19.279
 
Resultados de Exercícios Futuros  20.946 50.693
Resultados de Exercícios Futuros 17.e 20.946 50.693
 
Patrimônio Líquido 16 262.443 310.799
Capital Social:  229.756 229.756
  De Domiciliados no País  114.878 114.878
  De Domiciliados no Exterior  114.878 114.878
Reservas de Lucros  32.687 81.043

Total do Passivo e Patrimônio Líquido  1.916.809 1.927.189

   01/07 a 01/01 a 01/01 a
  Nota 31/12/19 31/12/19 31/12/18
Receitas da Intermediação Financeira  113.675 228.048 232.310
Operações de Crédito  111.613 223.408 226.319
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários  2.062 4.640 5.991
Despesas da Intermediação Financeira  (61.741) (116.204) (118.007)
Operações de Captação no Mercado  (49.461) (101.260) (110.586)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.e (12.280) (14.944) (7.421)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira  51.934 111.844 114.303
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  (37.671) (70.455) (51.006)
Receitas de Prestação de Serviços  156 394 478
Rendas de Tarifas Bancárias  9.809 19.515 18.923
Despesas de Pessoal  (16.217) (31.124) (29.024)
Outras Despesas Administrativas 18 (19.720) (38.396) (29.599)
Despesas Tributárias  (3.913) (7.890) (7.563)
Outras Receitas Operacionais 19 151 2.258 5.154
Outras Despesas Operacionais 20 (7.937) (15.212) (9.375)
Resultado Operacional  14.263 41.389 63.297
Resultado não Operacional  (89) (122) (674)
Resultado antes da Tributação 
  sobre o Lucro e Participações  14.174 41.267 62.623
Imposto de Renda e Contribuição Social 21 4.806 (5.680) (24.079)
Provisão para Imposto de Renda  5.138 (1.338) (277)
Provisão para Contribuição Social  3.545 (443) (288)
Passivo Fiscal Diferido  (3.877) (3.899) (23.514)
Participação dos Empregados no Lucro  (1.385) (2.695) (2.716)
Lucro Líquido  17.595 32.892 35.828
No de Ações (Mil) 16.a 209.354 209.354 209.354
Lucro Líquido por Lote
  de Mil Ações (em R$)  84,04 157,11 171,14

   01/07 a 01/01 a 01/01 a
  Nota 31/12/19 31/12/19 31/12/18
Atividades Operacionais
Lucro Líquido  17.595 32.892 35.828
Ajustes ao Lucro Líquido  21.956 28.365 39.487
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.e 12.280 14.944 7.421
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos  3.877 3.899 23.515
Provisão para Passivos Contingentes 15.c 4.718 7.355 7.367
Atualização Monetárias de Passivos Contingentes 15.c 124 497 617
Depreciações e Amortizações  957 1.670 567
Variações em Ativos e Passivos  (26.995) 14.147 (70.299)
(Aumento) em Operações de Crédito  (68.920) (1.874) (71.508)
Redução em Depósitos no Banco Central  4.259 5.096 14.541
(Aumento)/Redução em Outros Créditos  (6.504) (3.741) 87.498
(Aumento)/Redução em Outros Valores e Bens  4.789 5.221 (6.523)
Aumento em Depósitos  82.757 97.260 59.376
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações  (26.732) (50.168) (96.585)
(Redução) em Resultados de Exercícios Futuros  (12.475) (29.747) (25.251)
Imposto Pago  (4.169) (7.900) (29.245)
Ajustes de Exercícios Anteriores 16.e - - (2.602)
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
   em Atividades Operacionais  12.556 75.404 5.016
Atividades de Investimento 
Aquisição de Imobilizado de Uso  (1.079) (470) (1.374)
Aquisição Intangível  (5.237) (5.742) -
Caixa Líquido Originado (Aplicado) 
 em Atividades de Investimento  (6.316) (6.212) (1.374)
Atividades de Financiamento 
Juros sobre Capital Próprio Pagos 16.b - (14.450) (13.600)
Dividendos Pagos 16.b - (50.018) (5.290)
  -  (64.468) (18.890)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamento  - (64.468) (18.890)
Aumento (Redução) Líquido de 
  Caixa e Equivalentes de Caixa  6.240 4.724 (15.248)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre/Exercícios 4 55.718 57.234 72.482
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre/Exercícios 4 61.958 61.958 57.234
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de 
V.Sas., as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A. (Banco PSA), relativas ao semestre 
findo em 31 de dezembro de 2019 e aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, acompa-
nhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. Contexto Operacional: Após a 
assinatura de um acordo de parceria europeu entre o Banco PSA Finance e Santander Consumer Finance, 
as sociedades comuns no Brasil iniciaram suas atividades em 1º de agosto de 2016, cabendo a cada um dos 
acionistas 50% de participação societária e compartilhamento da Gestão via Conselho de Administração e Dire-
toria Executiva. Estas sociedades oferecem financiamento para as concessionárias de automóveis das marcas 
Peugeot, Citroën e DS, assim como para seus clientes no Brasil, e venda de produtos de seguro. A parceria 
contribui para reforçar a competitividade do Banco PSA, em benefício dos clientes das três marcas, Peugeot, 
Citroën e DS. Patrimônio Líquido e Resultado: O Lucro Líquido apresentado no exercício de 2019, foi de R$ 

despesas tributárias. l) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL): O encargo do IRPJ é calculado à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, aplicados sobre o lucro, 
após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A CSLL é calculada pela alíquota de 15% para as 
instituições financeiras, incidente sobre o lucro, após considerados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A 
aliquota da CSLL para os Bancos de qualquer espécie, foi elevada de 15% para 20% com vigência a partir de 1º de 
março de 2020, nos termos do artigo 32 da Emenda Constituicional 103, publicada em 13 de novembro de 2019. Os 
créditos tributários e passivos diferidos são calculados, basicamente, sobre as diferenças temporárias entre o resul-
tado contábil e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários e 
instrumentos financeiros derivativos. O reconhecimento dos créditos tributários e passivos diferidos é efetuado pelas 
alíquotas aplicáveis ao período em que se estima a realização do ativo e a liquidação do passivo. De acordo com o 
disposto na regulamentação vigente, os créditos tributários são registrados na medida em que se considera provável 
sua recuperação em base à geração de lucros tributáveis futuros. A expectativa de realização dos créditos tributá-
rios, conforme demonstrada na Nota 8.b, está baseada em projeções de resultados futuros e fundamentada em 
estudo técnico. m) Resultado de Exercícios Futuros: Está representado, principalmente, pelo valor das parcelas 
de receitas contratuais recebidas antecipadamente da Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. (montadora) que 
serão apropriadas ao resultado de acordo com os prazos dos contratos de financiamento aos quais se referem. n) 
Estimativas Contábeis: As estimativas contábeis e premissas utilizadas pela Administração para a preparação das 
demonstrações financeiras são revisadas pelo menos semestralmente, sendo apresentadas a seguir as principais 
estimativas que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos ativos e passivos no próximo exercí-
cio quando comparados com os montantes reais, tais como: ajuste a mercado dos títulos e valores mobiliários, 
provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências, realização dos créditos tributários e a 
avaliação do valor recuperável do ativo permanente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas con-
tábeis são reconhecidos de forma prospectiva.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:  31/12/2019 31/12/2018
Disponibilidades 6.746 5.906
Aplicações em Fundos de Investimentos 55.212 51.328
Total 61.958 57.234
5. Títulos e Valores Mobiliários: Resumo da Carteira por Categorias
 31/12/2019 31/12/2018
 Valor Valor
Títulos Privados para Negociação (i) Contábil Contábil
Santander FIC SBAC Renda Fixa Referenciado DI 45.484 46.585
Bradesco FIC FI Referenciado DI Federal 1.219 846
Itaú Soberano Referenciado 4.168 339
Itaú Dynamic Curto Prazo 4.201 3.396
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo 140 162
Total 55.212 51.328
(i) As cotas de fundos de investimento estão classificadas como sendo sem vencimento, com liquidez imediata e 
são mensuradas pelo valor de custo de aquisição ajustado pelas variações das cotas. No período não ocorreram 
operações com derivativos.
6. Relações Interfinanceiras: O saldo de R$ 38.329 (31/12/2018 - R$ 43.425) da rubrica relações interfinanceiras 
é composto por créditos vinculados, representados na sua totalidade por depósitos em espécie efetuados no Bacen 
para cumprimento das exigibilidades dos compulsórios sobre depósitos a prazo e recursos de aceites cambiais e 
adicional sobre depósitos.
7. Carteira de Crédito e Provisão para Perdas: a) Carteira de Créditos:
Operações de Crédito: 31/12/2019 31/12/2018
 Financiamentos - CDC Veículos 1.776.237 1.760.537
 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão - 22.792
 Outros Créditos (Nota 9) 6.006 -
Total 1.782.243 1.783.329
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros: De acordo com a Resolução 3.533/2008 do 
CMN atualizada com normatizações posteriores, as operações de cessão de crédito com retenção substancial dos 
riscos e benefícios, passaram a partir de 1 de janeiro de 2012 a permanecer registradas na carteira de crédito. Para 
as operações de cessão de crédito realizadas até 31 de dezembro de 2011, independente da retenção ou trans-
ferência substancial de riscos e benefícios, os ativos financeiros eram baixados do registro da operação original e 
o resultado apurado na cessão apropriada ao resultado do período. Até 2016, o Banco PSA realizou cessões de 
créditos com coobrigação. O valor presentes das operações cedidas é R$ 0 (31/12/2018 - R$ 22.792). No decorrer 
do 1º semestre de 2019, o Banco PSA, realizou a recompra das operações vinculadas às cessões de crédito.
b) Carteira de Créditos por Vencimento:
 31/12/2019 31/12/2018
Vencidas 18.140 16.708
A Vencer:
 Até 1 Ano 1.056.349 1.121.235
 De 1 a 5 Anos 707.532 645.351
 Acima de 5 Anos 222 35
Total 1.782.243 1.783.329
c) Carteira de Créditos por Segmento:  31/12/2019 31/12/2018
Setor Privado:
Varejo - Pessoa Física 1.167.525 1.193.021
Varejo - Pessoa Jurídica 208.102 127.221
Atacado 406.616 463.087
Total 1.782.243 1.783.329
d) Carteira e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa sobre Carteira a Valor Presente Distribuída 
pelos Correspondentes Níveis de Risco
 Carteira de Créditos 31/12/2019
Nível % Provisão Mínima Curso Curso  Provisão
de Risco Requerida Normal Anormal Total Requerida
AA - - - - -
A 0,5% 957.589 9.557 967.146 4.837
B 1% 705.054 2.993 708.047 7.080
C 3% 78.429 1.719 80.148 2.404
D 10% 4.733 626 5.359 536
E 30% 1.960 353 2.313 694
F 50% 1.929 410 2.339 1.170
G 70% 10.655 544 11.199 7.839
H 100% 3.754 1.938 5.692 5.692
Total  1.764.103 18.140 1.782.243 30.252
 Carteira de Créditos 31/12/2018
Nível % Provisão Mínima Curso Curso  Provisão
de Risco Requerida Normal Anormal Total Requerida
AA - - - - -
A 0,5% 1.145.299 3.961 1.149.260 5.746
B 1% 425.982 4.935 430.917 4.309
C 3% 168.929 4.177 173.106 5.193
D 10% 19.539 797 20.336 2.034
E 30% 1.769 399 2.168 651
F 50% 1.283 405 1.688 844
G 70% 922 269 1.191 834
H 100% 2.898 1.765 4.663 4.663
Total  1.766.621 16.708 1.783.329 24.274
e) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
 01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Saldo Inicial 24.274 24.335
Constituição líquida das reversões 14.944 7.421
Baixas (8.966) (7.482)
Saldo Final 30.252 24.274
Foram recuperados no exercício, créditos no valor de R$ 6.935 (31/12/2018 - R$ 8.225), registrados como receita 
da intermediação financeira na rubrica de operações de crédito.
8. Créditos Tributários: a) Natureza e Origem dos Créditos Tributários
 Saldo em   Saldo em Saldo em
 31/12/2018 Constituição Realização 31/12/2019 31/12/2018
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 28.735 4.387 (10.311) 22.811 28.735
Outras Provisões Temporarias 8.509 2.409 (468) 10.450 8.509
Gratificações  de Pessoal 730 84 - 814 730
Total dos Créditos 
 Tributários sobre Diferenças Temporárias 37.974 6.880 (10.779) 34.075 37.974
Total dos  Créditos Tributários (1) 37.974 6.880 (10.779) 34.075 37.974
(1) Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Banco PSA não possui créditos tributários não ativados.
b) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários:    31/12/2019
 Diferenças Temporárias
Ano IRPJ CSLL Total
2020 4.899 3.918 8.817
2021 4.446 3.556 8.002
2022 3.196 2.556 5.752
2023 3.196 2.556 5.752
2024 3.196 2.556 5.752
Total 18.933 15.142 34.075
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e societários, a expectativa da realização 
dos créditos tributários não deve ser tomada como indicativo do valor dos lucros líquidos futuros. c) Valor Presente 
dos Créditos Tributários: O valor presente dos créditos tributários é de R$ 30.433 (31/12/2018 - R$ 36.885), cal-
culados de acordo com a expectativa de realização das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e a taxa média de 
captação projetada para os períodos correspondentes.

32.892 (31/12/2018 - R$ 35.828). Em 31 de dezembro de 2019, o Patrimônio Líquido atingiu o montante de R$ 
262.443 (31/12/2018 - R$ 310.799). Ativos e Passivos: Em 31 de dezembro de 2019, os ativos totais atingiram 
R$1.916.809 (31/12/2018 - R$ 1.927.189), e estão representados principalmente pelas operações de crédito no 
montante de R$1.776.237 (31/12/2018 - R$ 1.783.329). Em 31 de dezembro de 2019, as captações de recursos 
do Banco PSA estão representadas, principalmente, por: depósitos interfinanceiros no montante de R$1.398.202 
(31/12/2018 - R$ 1.296.579), e outras obrigações em R$81.378 (31/12/2018 - R$ 110.916). Gerenciamento 
de Riscos Corporativos: Controles Internos: A Diretoria de Riscos abrange as áreas de Compliance e PLD/
FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo) garantindo a conformidade em suas 
operações e produtos e promovendo as devidas verificações de forma preventiva e corretiva nas tratativas sobre 
lavagem de dinheiro, conforme determina a Circular nº. 3.461 do Banco Central do Brasil, bem como políticas in-
ternas e dos acionistas. Ouvidoria: Por determinação da Resolução CMN nº. 3.849/2010 e a Resolução atual nº. 

4.433/2015, o Banco PSA, instituiu componente organizacional de Ouvidoria compatível com a natureza de suas 
operações. Com objetivo de aprimorar o relacionamento do mesmo com seus públicos, a Ouvidoria atua como 
canal de comunicação entre os cidadãos e a instituição, principalmente no tratamento de reclamações, denún-
cias, sugestões e elogios que não sejam solucionados pelos canais habituais de atendimento do Banco. Política 
de Distribuição de Dividendos: Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos obri-
gatórios de 50% do lucro líquido de cada exercício ajustado de acordo com a legislação. Em reunião do Conselho 
de Administração, ocorrida em 26/11/2019, foi aprovado a distribuição de 100% do lucro líquido apurado, após 
a constituição da Reserva Legal. A destinação em 31/12/2019, está  composta de juros sobre o capital próprio 
no montante de R$ 17.042 e dividendos no montante de R$ 14.206, totalizando R$ 31.248. SP, 30/03/2020.
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9. Outros Créditos - Diversos:  31/12/2019 31/12/2018
Devedores por Depósitos em Garantia
 Para Interposição de Recursos Trabalhistas / Cíveis 7.672 8.244
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (Nota 17.e) 1.404 5.867
Impostos e Contribuições a Compensar 7.909 4.503
Pagamentos a Ressarcir 314 227
Direitos Creditórios (Nota 7a) 6.006 -
Direito decorrente de Acordo de Parceria com o Santander de Contingências Cíveis (1) 3.056 -
Outros 239 119
Total 26.600 18.960
(1) O direito refere-se a recuperação de 50% de processos judiciais decorrentes da carteira de crédito legado.
10. Outros Valores e Bens:  31/12/2019 31/12/2018
Bens não de Uso (1) 1.990 1.946
Despesas Antecipadas (2) - 5.237
Outros 78 106
Total 2.068 7.289
(1) Referem-se aos veículos retomados, recebidos em dação de pagamento de empréstimos e que não são usa-
dos nas operações do Banco PSA. (2) Referem-se majoritariamente às despesas pagas antecipadamente para o 
desenvolvimento do ambiente tecnológio relacionados à novos produtos comerciais (nota 3.i.2), que no decorrer do 
decorrer do 2º semestre de 2019, foram reclassificados para o ativo permanente como intangíveis.
11. Permanente: a) Outras Imobilizações de Uso
     31/12/2019 31/12/2018
 Residual Aqui- Bai- Depre- Residual Resi-
  Inicial sições xas ciação Final dual
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 1.944 7 (1.527) (193) 231 1.944
Sistemas de Segurança e Comunicações 2 - - (2) - 2
Sistemas de Processamento de Dados 52 119 (5) (41) 125 52
Veiculos 1.018 2.403 (456) (438) 2.527 1.018
Outras 236 - (71) - 165 236
Total 3.252 2.529 (2.059) (674) 3.048 3.252
b) Intangíveis:     31/12/2019 31/12/2018
 Residual Aqui- Bai- Amorti- Residual Resi-
  Inicial sições xas zação Final dual
Desenvolvimento de Softwares 5.236 1.603 (1.097) (996) 4.746 -
Total 5.236 1.603 (1.097) (996) 4.746 -
Total Ativo 
 Permanente 8.488 4.132 (3.156) (1.670) 7.794 3.252
12. Captação de Recursos: 
Depósitos:    31/12/2019 31/12/2018
Depósitos Até 3 Meses De 3 a 12 Meses Acima de 12 Meses Total Total
 Interfinanceiros 416.066 408.315 573.821 1.398.202 1.296.579
Depósitos a Prazo 11.491 22.011 120.338 153.840 158.202
Total 427.557 430.326 694.159 1.552.042 1.454.781
13. Fiscais e Previdenciárias: As obrigações fiscais e previdenciárias compreendem os impostos e contribuições 
a recolher e valores questionados em processos judiciais e administrativos.
 31/12/2019 31/12/2018
Impostos e Contribuições a Pagar 7.644 6.433
Provisão para Impostos e Contribuições sobre Lucros 1.281 558
Total 8.925 6.991
14. Outras Obrigações - Diversas:  31/12/2019 31/12/2018
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos-Ações Trabalhistas e Cíveis (Nota 15.b) 13.220 11.473
Floor-Plan - PCBA (Nota 17.e) 10.239 35.428
Provisão para despesas administrativas 16.741 17.119
Comissões a Pagar 2.268 1.881
Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão de Créditos Resolução 3533 - 22.726
Outras 1.293 830
Total 43.761 89.457
15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: a) Ativos Contingentes: Em 31 de dezembro de 
2019 e 2018, não foram reconhecidos contabilmente ativos contingentes. (Nota 3.j) b) Saldos Patrimoniais das 
Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais por Natureza:
  31/12/2019 31/12/2018
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos-Ações Trabalhistas e Civeis - (Nota 15.c)
Ações Trabalhistas 5.442 7.293
Ações Cíveis 7.778 4.180
Total 13.220 11.473
c) Movimentação das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais
   01/01 a 31/12/2019
 Trabalhistas Cíveis Total
Saldo Inicial 7.293 4.180 11.473
Constituição Líquida de Reversão 729 6.626 7.355
Atualização Monetária 471 26 497
Pagamentos (3.051) (3.054) (6.105)
Saldo Final 5.442 7.778 13.220
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9)   7.672
   01/01 a 31/12/2018
 Trabalhistas Cíveis Total
Saldo Inicial 4.595 3.391 7.986
Constituição Líquida de Reversão 2.583 4.784 7.367
Atualização Monetária 452 165 617
Pagamentos (337) (4.160) (4.497)
Saldo Final 7.293 4.180 11.473
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9)   8.244
d) Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Cível: São ações judiciais de caráter predominantemente 
indenizatório e revisionais de crédito. As ações de caráter indenizatório referem-se à indenização por dano material 
e/ou moral, referentes à relação de consumo, versando, principalmente, sobre questões relacionadas a operações 
de crédito. As ações que não se enquadram no critério anterior são provisionadas de acordo com avaliação indi-
vidual realizada, sendo as provisões constituídas com base no risco provável de perda, na lei e na jurisprudência 
de acordo com a avaliação de perda efetuada pelos assessores jurídicos. e) Passivos Contingentes Trabalhistas 
e Cíveis Classificados como Risco de Perda Possível: O Banco PSA Brasil possui passivos contingentes clas-
sificados como risco de perda possível no montante aproximado de R$ 5.913 para ações cíveis e R$ 7.302 para 
ações trabalhistas (31/12/2018 - R$ 3.962 e R$ 8.088, respectivamente). 
16. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social no valor de R$ 
229.756 é composto por 209.354 mil ações ordinárias, sem valor nominal, assim demonstrado:
 Ordinárias
De Domiciliados no País 104.677
De Domiciliados no Exterior 104.677
Total 209.354
b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio: Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos 
mínimos obrigatórios de 50% do lucro líquido de cada exercício, ajustado de acordo com a legislação. Desta forma, 
em 31 de dezembro de 2019, foi destinado o montante de R$ 14.206 (31/12/2018 - R$ 18) e serão pagos em até 
60 dias, após aprovação em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em até 30 de abril de 2020. Em 31 de 
dezembro de 2019, foi aprovado a destinação de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 17.042, R$ 81,40 
por ação ordinária, em reais por ação (31/12/2018 - R$ 17.000, R$ 81,20 por ação ordinária), correspondendo ao 
valor líquido do imposto de renda de R$ 14.486, R$ 69,19 por ação ordinária, em reais por ação (31/12/2018 - R$ 
14.450, R$ 69,02 por ação ordinária), atribuídos ao dividendo mínimo obrigatório sobre o lucro líquido do exercício 
de 2019, e serão pagos em até 60 dias, após aprovação em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em até 
30 de abril de 2020. Em 30 de abril de 2019, a Assembléia Geral Ordinária, aprovou a distribuição dos juros sobre 
capital próprio e dividendos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, nos montantes respectivos de 
R$14.450 (líquido do IRRF) R$ 69,02 por ação ordinária, em reais por ação e R$ 18, R$ 0,08 por ação ordinária, 
em reais por ação. Também aprovou a distruibuição de dividendos complementares no montante de R$ 50.000 
(R$ 238,83 por ação ordinária, em reais por ação) referente aos lucros acumulados da Instituição. Os dívidendos 
minimos obrigatórios, os juros sobre o capital próprio e os dividendos complementares foram pagos em 25 de junho 
de 2019. c) Reserva Legal: De acordo com a legislação societária brasileira, 5% para constituição da reserva legal, 
até que a mesma atinja a 20% do capital. Esta reserva tem como finalidade assegurar a integridade do capital 
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. d) Reserva Estatutária: O 
saldo remanescente do lucro líquido do exercício, quando não destinado todo a distribuição aos sócios, será des-
tinado para esta reserva, para reforço de capital de giro, com a finalidade de garantir os meios financeiros para a 
operação do Banco PSA, limitada a 100% do capital social, podendo ser utilizada para futuros aumentos de capital. 
e) Ajuste de exercícios anteriores: Em 2018, foram identificados ajustes de exercícios anteriores, relacionados à 
retificação de despesa com deságios em recompras de operações de crédito cedidas com coobrigação no montan-
te de R$ 2.602. A referida correção afetou o passivo circulante nesse mesmo valor. Todos os impactos deste ajuste 
foram realizados em 01 de janeiro de 2018.
17. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Administração: A Ata de Assembléia Geral 
Ordinária, de 30 de abril de 2019, fixou para o exercício social de 2019, a remuneração anual e global dos adminis-
tradores de até R$ 4.730. A remuneração total do pessoal chave da Administração paga no exercício findo em 31 
de dezembro de 2019, foi de R$ 3.875 (2018 - R$ 4.213). b) Benefícios de Curto Prazo:
 01/01 a 01/01 a
Salários e Honorários da Administração 31/12/2019 31/12/2018
Remuneração Fixa 3.075 3.329
Remuneração Variável 800 884
Total 3.875 4.213
Adicionalmente, no exercício de 2019, foram recolhidos encargos sobre a remuneração da Administração no mon-
tante de R$ 1.236 (31/12/2018 - R$1.364). c) Operações de Crédito: Nos termos da legislação vigente, não são 
concedidos empréstimos ou adiantamentos envolvendo: I. diretores, membros dos Conselhos de Administração e 
do Comitê de Auditoria, bem como seus respectivos cônjuges e parentes, até o segundo grau; 
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II. pessoas físicas ou jurídicas que participem no capital do Banco PSA, com mais de 10%; III. pessoas jurídicas de 
cujo capital participem com mais de 10%, a Instituição; IV. pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 
10%, quaisquer dos diretores, membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, bem como seus 
cônjuges e respectivos parentes, até o segundo grau. d) Participação Acionária: O Banco PSA é uma joint-venture, 
cujo capital pertence 50% ao Banque PSA Finance (empresa do Grupo Peugeot Citröen) e 50% da Aymoré CFI. 
e) Transações com Partes Relacionadas: As operações e remuneração de serviços com partes relacionadas 
são realizadas no curso normal dos negócios e em condições de comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos 
e garantias, e não envolvem riscos maiores que os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. As 
principais transações e saldos são conforme segue: Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
   01/01 a 01/01 a
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Disponibilidades 71 45 - -
Banco Santander (2) 71 45 - -
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (nota 9) 1.404 5.712 1.788 -
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (3) 1.262 5.712 - -
PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. (3) 142 - 1.788 -
Depósitos Interfinanceiros (1.320.070) (1.219.424) (78.064) (84.023)
Banco Santander (2) (1.320.070) (1.219.424) (78.064) (84.023) 
Depósitos a Prazo (31.508) (32.457) (1.863) (2.239)
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (5) (31.508) (32.457) (1.863) (2.239)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar (28.692) (14.468) - -
Banco Santander (2) (14.346) (7.234) - -
Banque PSA Finance (2) (14.346) (7.234) - -
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas (nota 14) (10.239) (35.428) (1.491) (109)
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (6) (10.239) (35.428) (1.910) (2.239)
Banco Santander-(Nota18, 19 e 20)(1) - - 419 2.130
Resultados de Exercícios Futuros (20.946) (50.693) 43.639 73.000
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (4) (20.946) (50.693) 43.639 73.000

(1) As despesas referem-se a despesas administrativas - convênio operacional. (2) Controladores da Instituição 
(PSA Banque = 50% e Aymoré Financiamentos = 50%). (3) Valores a receber de Sociedades Ligadas, referente a 
serviços prestados. (4) Valores recebidos da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas de juros, para 
reconhecimento de Receita Diferida. (5) Captação de Recursos junto a PCBA (montadora), para Garantias das 
operações de atacado. (6) Valores a pagar das operações de atacado faturadas no último dia útil à PCBA e rateio 
de despesas.
18. Outras Despesas Administrativas:  01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 4.933 10.997
Serviços de Processamento de Dados 15.398 3.850
Propaganda e Publicidade 6.294 5.803
Convênio Operacional Aymoré CFI (Nota 17.e) 19 70
Sucumbências 5.447 4.497
Serviços do Sistema Financeiro 2.674 2.484
Transportes e Viagens 1.044 839
Outras 2.587 1.059
Total 38.396 29.599
19. Outras Receitas Operacionais:  01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Recuperação de Encargos e Despesas 1.761 2.631
Divisão de Resultados - Grupo Santander (Nota 17.e) 497 2.523
Total 2.258 5.154
20. Outras Despesas Operacionais:  01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Despesas com Comissões Comerciais e de Agenciamento 12.815 6.627
Rateio de despesas - Peugeot Citroen Brasil Automóveis (Nota 17.e) 1.910 2.239
Divisão de Resultados - Grupo Santander (Nota 17.e) 59 323
Outras 428 186
Total 15.212 9.375

21. Imposto de Renda e Contribuição Social:  
 01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 41.267 62.623
Participações no Lucro (2.695) (2.716)
Juros sobre o Capital Próprio - (17.000)
Resultado antes dos Impostos 38.572 42.907
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social 
 às Alíquotas de 25% e 15%, Respectivamente (15.429) (26.958)
Demais Ajustes (i) 9.749 2.879
Imposto de Renda e Contribuição Social (5.680) (24.079)
(I) Inclui ajuste relacionado à majoração da aliquota da CSLL para o crédito tributário diferido (nota 3.I).
22. Outras Informações: Em consonância à Resolução do CMN 3.198/2004, o Banco PSA Brasil aderiu ao comi-
tê de auditoria único, por intermédio da instituição líder, Banco Santander. As instituições integrantes do Conglo-
merado Financeiro Santander optaram pela constituição de estrutura única de gerenciamento de risco de crédito, 
que opera de acordo com a regulamentação do Bacen e as boas práticas internacionais, visando proteger o capital 
e garantir a rentabilidade dos negócios. O resumo do relatório do comitê de auditoria e o resumo da descrição da 
estrutura de gerenciamento do risco de crédito foram divulgados e publicados em conjunto com as demostrações 
financeiras do Banco Santander, disponíveis no endereço eletrônico www.santander.com.br/ri.
23.Eventos Subsequentes: As operações e resultados podem ser impactados negativamente pelo surto de co-
ronavírus. Preocupações com a saúde global ou nacional, incluindo o surgimento de doenças pandêmicas ou 
contagiosas, como o coronavírus recente, podem afetar a Companhia adversamente. Desde dezembro de 2019, 
uma nova cepa de coronavírus se espalhou na China e em outros países. Tais eventos podem causar interrupção 
da atividade econômica regional ou global, o que pode afetar as operações e resultados financeiros. A extensão 
em que o coronavírus afeta os resultados dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e 
não podem ser previstos, incluindo novas informações que possam surgir sobre a gravidade do coronavírus e as 
ações para conter o coronavírus ou tratar seu impacto, entre outras.

 Rafael Victal Saliba Jean Pierre Avril Nereu Amann Kratz Paulo Teixeira Claudia Caixator Pinori
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Aos Administradores e Acionistas Banco PSA Finance Brasil S.A. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Institui-
ção”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas de-
monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre 
e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do Banco PSA Finance Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: 
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Re-
latório da Administração.Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Re-
latório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse Relatório está, de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 

Não temos nada a relatar a esse respeito. 
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas demonstrações financeiras: A 
Administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela Governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades 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 razoável 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 
detectam 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 nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante 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. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Adminis-
tração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuida-
de operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, 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 Instituição a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela Governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2020

 PricewaterhouseCoopers Maria José De Mula Cury
 Auditores Independentes Contadora
 CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP192785/O-4

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171
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Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018
(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do Resultado para os Exercícios fi ndos em 31 de 
Dezembro de 2019 e de 2018 e Semestre fi ndo em 31 de Dezembro de 2019 

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos em 31 de 
Dezembro de 2019 e de 2018 e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2019 

(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de 
Dezembro de 2019 e de 2018 e Semestre fi ndo em 31 de Dezembro de 2019

(Em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018
e Semestre fi ndo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)

Prezados Senhores: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos 
à apreciação de V.Sas., as demonstrações fi nanceiras da CSILATINA Arrendamento Mercan-
til S.A., relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e semestre fi n-
do em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das notas explicativas e relatório dos au-
ditores independentes. 
Mercado de Atuação: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A., atua no mercado de ar-
rendamento mercantil, regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Cen-

PASSIVO Nota Explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Circulante  223.858 204.157
Obrigações por Empréstimos e Repasses 13 149.814 125.106
Empréstimos no País  98.007 77.920
Empréstimos no Exterior  51.807 47.186

Instrumentos Financeiros Derivativos 6 47.508 35.841
Instrumentos Financeiros Derivativos  47.508 35.841

Outras Obrigações  26.536 43.210
Estatulárias, Fiscais e Previdenciárias 16 5.396 1.346
Diversas 14 21.140 41.864

Não Circulante  184.955 172.420
Obrigações por Empréstimos e Repasses 13 120.822 109.857
Empréstimos no País  74.176 62.282
Empréstimos no Exterior  46.646 47.575

Instrumentos Financeiros Derivativos 6 41.860 40.710
Instrumentos Financeiros Derivativos  41.860 40.710

Outras Obrigações  22.273 21.853
Estatutárias, Fiscais e Previdenciárias 16 16.600 18.826
Diversas 14 5.516 2.771
Provisões para Riscos 15 157 256

Resultado de Exercícios Futuros  10.996 842
Resultado de Exercícios Futuros 19 10.996 842

Patrimônio Líquido  50.546 52.468
Capital Social - De Domiciliados no Exterior 20.a 19.691 19.691
Reservas de Lucros 20.b 30.855 32.777

Total do Passivo  470.355 429.887

ATIVO Nota Explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Circulante  77.492 81.970
Disponibilidades 5 4.114 4.658
Instrumentos Financeiros e Derivativos 6 47.367 36.823
Instrumentos Financeiros Derivativos  47.367 36.823

Operações de Arrendamento Mercantil 7 (1.378) (243)
Arrendamentos e Subarrendamentos 
 a Receber - Setor Privado 7 156.130 129.578
(-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil 7 (154.116) (127.361)
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8 (3.392) (2.460)

Outros Créditos 9 26.452 39.283
Rendas a Receber  1.010 1.060
Diversos  25.442 38.223

Outros Valores e Bens 10 937 1.449
Bens não de Uso Próprio, Líquido  302 944
Despesas Antecipadas  635 505

Não Circulante  392.863 347.917
Instrumentos Financeiros Derivativos 6 42.145 42.241
Instrumentos Financeiros Derivativos  42.145 42.241

Operações de Arrendamento Mercantil  - -
Arrendamentos e Subarrendamentos 
 a Receber - Setor Privado 7 157.303 142.211
(-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil 7 (157.303) (142.211)

Outros Créditos 9 9.632 7.874
Diversos  9.632 7.874

Permanente  341.086 297.802
Imobilizado de Uso 12 593 717
Outras Imobilizações de Uso  2.375 2.384
(-) Depreciação Acumulada  (1.782) (1.667)

Imobilizado de Arrendamento 11 340.159 296.687
Bens Arrendados 11 586.727 511.440
(-) Depreciação Acumulada 11 (268.058) (240.333)
Superveniência de Depreciação 11 21.490 25.580

Intangível 12 334 398
Ativos Intangíveis  779 753
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis  (445) (355)

Total do Ativo  470.355 429.887

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

co
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 
e Semestre fi ndo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)

1. Contexto Operacional: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”) foi cons-
tituída em 10 de junho de 2003, com sede à Alameda Rio Negro, 585 - 7º andar - Bloco A - Al-
phaville - Barueri, e tem por objeto social principal a prática das operações de arrendamento mer-
cantil de bens de tecnologia, nas modalidades fi nanceira, operacional e internacional defi nidas 
pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. É uma sociedade por ações de capital fechado de 
acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, sendo equiparada às instituições fi nancei-
ras e estando, portanto, sujeita às normas e aos controles do Banco Central do Brasil - BACEN.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demons-
trações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, que incluem as diretrizes contá-
beis emanadas da Lei das Sociedades por Ações com observância às normas e instruções do Con-
selho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e apresentado em confor-
midade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). A fi m de 
adequar-se às normas internacionais de contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) emitiu pronunciamentos contábeis, e suas respectivas interpretações. Os pronunciamentos 
contábeis já aprovados pelo CMN estão relacionados abaixo e foram considerados na prepara-
ção das informações contábeis inseridas nessas demonstrações fi nanceiras: • Resolução CMN nº 
3.566/08 - CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos; • Resolução CMN nº 3.604/08 
- CPC 03 (R2) - Demonstração do fl uxo de caixa; • Resolução CMN nº 4.636/18 - CPC 05 (R1) - 
Divulgação sobre partes relacionadas; • Resolução CMN nº 3.989/11 - CPC 10 (R1) - Pagamen-
to baseado em ações; • Resolução CMN nº 4.007/11 - CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de 
estimativa e retifi cação de erro; • Resolução CMN nº 3.973/11 - CPC 24 - Eventos subsequentes; 
• Resolução CMN nº 3.823/09 - CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; 
• Resolução CMN nº 4.144/12 - CPC 00 (R1) - Pronunciamento conceitual básico; • Resolução 
CMN nº 4.424/15 - CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados; • Resolução CMN nº 4.455/16 - CPC 
02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações fi nanceiras; 
• Resolução CMN nº 4.534/16 - CPC 04 (R1) - Ativo Intangível; • Resolução CMN nº 4.535/16 - 
CPC 27 (R1) - Ativo Imobilizado. Na presente data, não é possível estimar quando os demais pro-
nunciamentos contábeis do CPC serão aprovados pelo CMN. Estas demonstrações fi nanceiras 
foram aprovadas pela diretoria e autorizadas a serem divulgadas em 27 de março de 2020.
3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis são as seguintes: a) Apu-
ração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, ob-
servando-se o critério “pro rata” dia para aquelas de natureza fi nanceira. As receitas e despe-
sas de natureza fi nanceira são calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas re-
lacionadas às operações com o exterior, as quais são calculadas com base no método linear. As 
operações com taxas prefi xadas são registradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas 
correspondentes ao período futuro são registradas em conta redutora dos respectivos ativos e 
passivos. As operações com taxas pós-fi xadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atuali-
zadas até as datas dos balanços. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa são representados por disponibilidades em moedas nacional e estrangeira de acordo 
com a Resolução CMN nº 3.604/08, que incluem: saldos em bancos, caixa e aplicações fi nan-
ceiras cujo prazo de vencimento na data de aplicação for inferior a 90 dias e não estão sujeitos 
a risco de mercado signifi cante. c) Instrumentos fi nanceiros derivativos: Os instrumen-
tos fi nanceiros derivativos destinados a “hedge” são avaliados ao valor justo e estão classifi ca-
dos como “hedge” de risco de mercado tendo a valorização ou desvalorização reconhecida em 
contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado. d) Operações de arren-
damento mercantil e provisão para créditos de liquidação duvidosa: i. Operações 
de arrendamento mercantil fi nanceiro - estão registradas pelo valor atualizado, quando aplicá-
vel, pelas rendas incorridas até a data do balanço, segundo o critério “pro rata” dia quando apli-
cável, deduzidas das rendas a apropriar que são mensalmente apropriadas ao resultado pelo 
regime de competência. ii. Operações de arrendamento mercantil operacional - estão registra-
das pelo valor de aquisição dos bens, líquido das depreciações acrescido do valor das contra-
prestações em atraso na data do balanço. iii. Operações de arrendamento mercantil fi nancei-
ro e operacional são compostas por operações de arrendamento de equipamentos de informá-
tica, comunicação e outros para pessoas jurídicas. iv. Provisão para créditos de liquidação du-
vidosa - foi constituída nos termos das Resoluções CMN nº 2.682/99 e nº 2.697/00, em mon-
tante julgado sufi ciente para cobrir eventuais perdas na realização de créditos a receber, levan-
do-se em consideração a análise das operações em atraso e dos riscos específi cos apresenta-
dos por cliente. O critério de arrasto da classifi cação de risco de um mesmo cliente ou grupo 
econômico é efetuado para a carteira de arrendamento, exceto para as operações que apresen-
tem vinculação de crédito com outra instituição fi nanceira, nos termos da Resolução CMN nº 
2.921/02, conforme previsto no artigo 3º da Resolução CMN nº 2.682/99. Para essas operações 
é considerada a posição de atraso na data base. Essa avaliação, realizada periodicamente, con-
sidera a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específi cos em relação à ope-
ração, aos devedores e garantidores, períodos de atraso e grupo econômico observando os pa-
râmetros estabelecidos pelo CMN, que requer a análise da carteira e sua classifi cação em nove 
níveis, sendo AA (risco mínimo) e H (risco máximo). O resultado das operações de arrendamen-
to mercantil vencidas há mais de 60 (sessenta) dias, independentemente de seu nível de risco, 
somente são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. v. Operações classifi -
cadas como nível H permanecem nessa classifi cação por 180 (cento e oitenta) dias, quando en-
tão são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compensação. As ope-
rações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classifi cadas, 
conforme as regras da Resolução CMN nº 2.682/99, exceto quando houver amortização signi-
fi cativa das operações ou quando fatos novos relevantes justifi carem a mudança do nível de 
risco. As renegociações de operações de arrendamento que já haviam sido baixadas contra a 
provisão e que estavam registradas em contas de compensação são classifi cadas como nível H, 
os eventuais ganhos provenientes da renegociação são reconhecidos como receita quando efe-
tivamente recebidos. vi. Carteira de arrendamento mercantil - é constituída por contratos cele-
brados ao amparo da Portaria nº 140/84, do Ministério da Fazenda, contabilizados de acordo 
com as normas estabelecidas pelo BACEN, conforme descrito a seguir: I - Arrendamentos a 
receber: Refl etem o saldo das contraprestações a receber, atualizadas de acordo com índices 
e critérios estabelecidos contratualmente. II - Rendas a apropriar de arrendamento mer-
cantil: Representam a contrapartida do valor das contraprestações a receber e são atualizadas 
na forma dos arrendamentos a receber, sendo apropriadas ao resultado quando dos vencimen-
tos das parcelas contratuais. III - Imobilizado de arrendamento: É registrado pelo custo 
de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. A depreciação é calculada pelo método 
linear, com os benefícios de redução de 30% na vida útil normal do bem para as operações de 
arrendamento realizadas com pessoas jurídicas, previstos na legislação vigente. IV - Perdas 
em arrendamentos: Os prejuízos apurados na venda de bens arrendados quando efetuadas 
aos próprios arrendatários são diferidos e amortizados pelo prazo de vida útil remanescente dos 
bens e demonstrados juntamente com o imobilizado de arrendamento. Os prejuízos apurados 
na venda de bens a terceiros (não arrendatários) são reconhecidos no resultado não operacio-
nal. V - Superveniência (insufi ciência) de depreciação: Os registros contábeis da Com-
panhia são mantidos conforme exigências legais, específi cas para sociedades de arrendamen-
to mercantil. Os procedimentos adotados e sumariados nos itens “II” a “IV” acima diferem das 
práticas contábeis adotadas no Brasil, principalmente no que concerne ao regime de apropria-
ção das receitas e despesas relacionadas aos contratos de arrendamento mercantil fi nanceiro. 
Em consequência, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429/89, é calculado o valor atual das 
contraprestações em aberto, utilizando-se a taxa interna de retorno de cada contrato, registran-
do-se o valor do ajuste apurado em receita ou despesa de arrendamento mercantil, em contra-
partida às rubricas de superveniência ou insufi ciência de depreciação, respectivamente, no imo-
bilizado de arrendamento, com o objetivo de adequar a apropriação das receitas e despesas das 
operações de arrendamento mercantil fi nanceiro às práticas contábeis adotadas no Brasil. e) 
Bens Não de Uso Próprio: São registrados quando há o retorno do equipamento por oca-
sião do fi m do contrato de arrendamento sem que o arrendatário tenha exercido a opção de 
compra prevista no contrato. São registrados pelo valor de aquisição deduzido das depreciações 
acumuladas. Anualmente é realizado inventário físico e apurado o seu valor de mercado. f) Re-
dução do valor recuperável de ativos não fi nanceiros (“impairment”): É reconhecida 
uma perda por “impairment” se o valor de contabilização de um ativo ou de uma unidade ge-
radora de caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor gru-
po identifi cável de ativos que gera fl uxos de caixa substancialmente independentes de outros 
ativos e grupos. Perdas por “impairment” são reconhecidas no resultado. Os valores dos ativos 
não fi nanceiros são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma indicação 
de perda por “impairment”. g) Obrigações por empréstimos: São demonstradas pelos va-
lores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a data do balanço reconhecidos 
em base “pro rata” dia. h) Atualização monetária de direitos e obrigações: Os direitos 
e as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos a índices de atualização, são atualizados até 
as datas dos balanços. As contrapartidas dessas atualizações são refl etidas no resultado. i) Pro-
visões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fi scais e previdenciá-
rias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e 
obrigações legais são efetuados de acordo com as determinações estabelecidas no pronuncia-
mento técnico CPC 25. • Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações fi nan-
ceiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, 
sobre as quais não cabem mais recursos. • Provisões - são reconhecidas nas demonstrações fi -
nanceiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for conside-
rado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saí-
da de recursos para a liquidação das obrigações, seja com a indenização da ação ou com co-
missão aos assessores jurídicos, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com su-
fi ciente segurança. • Passivos contingentes classifi cados como perdas possíveis pelos assesso-
res jurídicos - são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classifi cados como 
perda remota não requerem provisão e divulgação. • Obrigações legais, fi scais e previdenciá-
rias - referem-se a demandas judiciais, nas quais estão sendo contestadas a legalidade e a cons-
titucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes discutidos são integralmente 
registrados nas demonstrações fi nanceiras e atualizados de acordo com a legislação fi scal. j) 
Imposto de renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda é constituída 
com base no lucro real à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributá-
vel anual excedente a R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social é constituída à alíquo-
ta de 20%, conforme Lei nº 13.169/15, permanecendo até 31 de dezembro de 2018 e à alíquo-
ta de 15% em 31 de dezembro de 2019. Os impostos diferidos foram constituídos, sobre as di-
ferenças temporárias, com base na alíquota para o imposto de renda de 25% e para a contri-
buição social de 15%. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o 
resultado tributável do período às taxas dos impostos em vigor na data de apresentação das 
demonstrações fi nanceiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 
anteriores. Os impostos diferidos são reconhecidos sobre prejuízos fi scais, bases negativas de 
contribuição social e sobre as diferenças temporárias entre os saldos contábeis de ativos, pas-
sivos e resultados e os correspondentes valores reconhecidos para fi ns de tributação. Os impos-
tos diferidos são mensurados pela alíquota de 40%. k) Partes relacionadas: A divulgação 
de informações sobre as partes relacionadas é efetuada em consonância a Resolução CMN nº 
4.636/18, que determinou a adoção do pronunciamento técnico CPC 05 (R1), referente à divul-
gação de informações sobre as partes relacionadas. l) Mensuração a valor de mercado: A 
metodologia aplicada para mensuração do valor de mercado (valor provável de realização) dos 
títulos e valores mobiliários e instrumentos fi nanceiros derivativos é baseada no cenário econô-
mico e nos modelos de precifi cação desenvolvidos pela Administração, que incluem a captura 

tral do Brasil (BACEN), sendo suas operações voltadas, principalmente, para o arrendamento de 
bens de tecnologia, nas modalidades fi nanceira, operacional e internacional defi nidas pela Lei 
nº 6.099, de 12 de setembro de 1974.
Patrimônio Líquido e Resultado: O patrimônio líquido atingiu o montante de R$ 50,5 mil-
hões em 31 de dezembro de 2019 (R$ 52,5 milhões em 2018). O lucro líquido apresentado no 
acumulado do exercício foi de R$ 14,7 milhões (R$ 13,1 milhões em 2018).
Ativos e Passivos: Em 31 de dezembro de 2019, os ativos totais atingiram R$ 470,4 milhões 

(R$ 429,9 milhões em 2018). Desse montante, R$ 4,1 milhões (R$ 4,7 milhões em 2018) são rep-
resentados por caixa e equivalentes de caixa, R$ 89,5 milhões (R$ 79,0 milhões em 2018) por 
derivativos e R$ 308,9 milhões (R$ 264,4 milhões em 2018) pela carteira de arrendamento.
Os passivos circulante e não circulante somavam R$ 408,1 milhões (R$ 376,6 milhões em 2018) 
e são representados por empréstimos no montante de R$ 270,6 milhões (R$ 235 milhões em 
2018), instrumentos fi nanceiros derivativos no montante de R$ 89,4 milhões (R$ 76,6 milhões 
em 2018) e outras obrigações no montante de R$ 48,8 milhões (R$ 65,1 milhões em 2018).

Outras Informações: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A., não contratou e nem teve 
serviços prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes não relacionados à 
auditoria externa, que pudessem caracterizar a perda de independência do auditor. Agradec-
emos aos nossos clientes o apoio e confi ança e aos nossos funcionários e colaboradores a dedi-
cação ao trabalho.

Barueri - SP, 30 de março de 2020.
A Diretoria

de preços médios praticados no mercado, aplicáveis para a data-base das demonstrações fi nan-
ceiras. Assim, quando da efetiva liquidação fi nanceira destes itens, os resultados poderão even-
tualmente vir a ser diferentes dos estimados. m) Uso de estimativas contábeis: A prepa-
ração das demonstrações fi nanceiras exige que a Administração efetue certas estimativas e ado-
te premissas, no melhor de seu julgamento, que afetam os montantes de certos ativos e passi-
vos, fi nanceiros ou não, receitas e despesas e outras transações, tais como: (i) o valor de mer-
cado de determinados ativos e passivos fi nanceiros; (ii) as taxas de depreciação dos itens do ati-
vo imobilizado; (iii) amortizações de ativos intangíveis; (iv) provisões necessárias para absorver 
eventuais riscos decorrentes de operações de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa e 
dos passivos contingentes; e (v) ajuste de superveniência de depreciação e valor justo de reven-
da dos bens objeto de arrendamento mercantil estimado na contratação do Arrendamento Mer-
cantil. Os valores de eventual liquidação destes ativos e passivos, fi nanceiros ou não, podem vir 
a ser diferentes dos valores apresentados com base nessas estimativas. 
4. Gerenciamento de Riscos: A gestão de riscos da Companhia está confi gurada em con-
formidade com a complexidade de suas operações e de forma a atender às disposições da re-
gulamentação em vigor. A Diretoria Executiva é responsável por determinar os parâmetros de 
risco que julga compatível com o modelo de negócio da Companhia. A exposição a tais riscos 
é sistematicamente monitorada por equipes especializadas e independentes das unidades de 
negócio. Os resultados de tais aferições são submetidos à apreciação da Diretoria Executiva, 
que desempenha suas atribuições relacionadas à formulação e adoção de diretrizes, estratégias, 
políticas e medidas voltadas à identifi cação, avaliação, monitoramento e mitigação de riscos 
em conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis à Companhia. A tomada de 
decisão na Companhia sempre leva em conta os possíveis impactos de tais decisões no tocan-
te aos riscos controlados. • Risco de Crédito: decorre do risco da contraparte de não honrar 
compromisso contratado, da degradação de garantias e da concentração de cliente ou setor. A 
decisão de crédito baseia-se nas evidências sobre a capacidade de pagamento dos arrendatá-
rios e demais contrapartes avaliadas com base em metodologia própria. O comitê de crédito da 
casa matriz participa de todas as escolhas feitas pela Companhia, garantindo independência e 
isenção. • Risco de Mercado: é a exposição criada por potenciais fl utuações nas taxas de ju-
ros, taxas de câmbio, preços cotados em mercado e outros valores, e em função do tipo de pro-
duto, do volume de operações, prazo e condições do contrato e da volatilidade subjacente. Co-
laboradores especialistas, capacitados à identifi cação e controle dos riscos de mercado a que 
se expõe a Companhia incluindo risco cambial, são os responsáveis por manter a Diretoria Exe-
cutiva informada para que medidas de proteção adicional possam ser tomadas quando neces-
sário. São observados tanto os aspectos recomendados pelo órgão regulador como as próprias 
políticas internas da Companhia que limitam a exposição ao mínimo necessário para a condu-
ção dos seus negócios. • Risco de Liquidez: este tipo de risco assume duas formas: (i) o ris-
co de liquidez de mercado e (ii) risco de liquidez de fl uxo de caixa (funding). O primeiro é a pos-
sibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável 
e sem perda signifi cativa de valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recur-
sos para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre ativos e passi-
vos. O gerenciamento dos descasamentos de prazo entre a liquidação de direitos e obrigações 
é parte das atividades diárias de grupo de colaboradores com dedicação exclusiva ao assunto. 
Relatórios frequentes mantém a Diretoria Executiva informada sobre tais descasamentos, bem 
como sugere medidas de contingência para os cenários de estresse. • Risco Operacional: é 
defi nido como o risco de perda resultante de falha, defi ciência ou inadequação de processos in-
ternos, pessoas e sistemas. Os princípios básicos observados pela Companhia na gestão e con-
trole do risco operacional estão em conformidade com a Resolução CMN nº 4.557/17. A Com-
panhia possui ferramenta e metodologia de monitoramento dos riscos operacionais e com base 
em um modelo de Matriz de Riscos é possível à Diretoria Executiva identifi car e corrigir falhas 
priorizando os aspectos de maior relevância econômica e regulatória. O quadro abaixo apre-
senta os saldos de Risco de Crédito, Risco Operacional, Risco de Mercado, Exposição a Risco 
Cambial e Exposição a Taxas de Juros nos fi ns dos exercícios já ponderados para cálculo do Ín-
dice de Basiléia:
 31/12/2019 31/12/2018
Risco de Crédito (RWA

CPAD) 8.951 3.994
Risco Operacional (RWAOPAD) 5.517 4.897
Risco de Mercado (RWAJUR1+ RWAJUR2) 3.702 3.647
Risco Cambial (RWACAM) 138 786
Total 18.308 13.324
O Gerenciamento de Capital visa estabelecer as diretrizes que permitam a gestão efi caz do ca-
pital da Companhia, e a sua manutenção em nível compatível com a natureza das suas opera-
ções, com a complexidade dos seus produtos e com a dimensão de sua exposição a riscos. O 
processo de Gerenciamento de Capital é realizado de forma a viabilizar os objetivos estratégi-
cos da Companhia, garantindo uma postura prospectiva que antecipe eventual necessidade de 
capital decorrente de mudanças no cenário de negócios.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: De acordo com a política da Companhia os equivalen-
tes de caixa são mantidos com a única fi nalidade de atender a compromissos de curto prazo, e 
não para outros fi ns. Dessa forma, a Companhia mantém suas disponibilidades de caixa exclu-
sivamente depositadas em conta corrente com bancos de primeira linha.
A posição de caixa e equivalentes de caixa é:
 31/12/2019 31/12/2018
Disponibilidades 4.114 4.658
6. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: A Compa-
nhia não possuía em 2019 e em 2018 nenhuma posição em títulos e valores mobiliários, exce-
to instrumentos fi nanceiros derivativos. Os instrumentos fi nanceiros derivativos utilizados são 
destinados a “hedge” e são avaliados ao valor de mercado. A seguir, demonstramos a relação 
dos derivativos, por indexador, em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Composição dos títulos e 
valores mobiliários e instrumentos fi nanceiros derivativos:
Quadro A - Nocional
 Fator de risco Moeda 31/12/2019 31/12/2018
NDF (a) Dólar e Juros R$ 88.927 79.555
SWAP (a) Dólar e Juros R$ 10.608 13.395
   99.535 98.453
Quadro B - Saldos
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
 Posição Posição Posição Posição
 Ativa Ativa Passiva Passiva
 Curto Longo Curto Longo Curto Longo Curto Longo
 Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo
NDF (a) 47.067 41.473 36.626 41.602 47.508 41.860 35.841 40.710
SWAP (a) 300 672 197 639 - - - -
Total 47.367 42.145 36.823 42.241 47.508 41.860 35.841 40.710
(a) As operações de NDF e SWAP são contratadas com a fi nalidade de “hedge” das operações 
de empréstimos e são avaliadas ao valor justo, sendo a valorização ou desvalorização reconhe-
cida em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado. A Companhia não 
aplica a contabilidade de hedge. As posições de curto prazo são aquelas com vencimento em 
até 1 ano e as de longo prazo apresentam data de vencimento superiores a 1 ano e com ven-
cimentos até 5 anos.
Quadro C - Resultado
 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Títulos e Valores Mobiliários - CDB 12 76 10
NDF (a) 1.704 (1.349) 8.453
SWAP (a) 518 421 918
Total 2.234 (852) 9.381
(a) Refere-se principalmente aos resultados auferidos com 45 (43 em 2018) contratos com o 
objetivo de minimizar perdas cambiais decorrentes dos contratos de captação e empréstimos 
fi xados em dólar (US$).
7. Operações de Arrendamento Mercantil: a) Ajustes nas operações de arrenda-
mento mercantil: Os registros contábeis da Companhia são mantidos conforme exigências 
legais. Os procedimentos adotados diferem das práticas contábeis adotadas no Brasil, princi-
palmente pela não reclassifi cação do imobilizado e dos ajustes de superveniência para o ativo 
circulante e não circulante nas operações de arrendamento fi nanceiro e não apurar o resulta-
do com base na taxa de retorno do arrendamento fi nanceiro. No sentido de considerar esses 
efeitos, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429/89, foi calculado o valor atual das contrapres-
tações em aberto utilizando-se a taxa interna de retorno de cada contrato, registrando um ajus-
te contábil no resultado e o consequente aumento ou redução no ativo permanente (superve-
niência ou insufi ciência de depreciação). Em decorrência do registro contábil desse ajuste, o re-
sultado e o patrimônio líquido estão apresentados de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, porém as rubricas que abrigam os valores das operações de arrendamento mer-
cantil permanecem com os seus saldos apurados por procedimentos não uniformes com as re-
feridas práticas contábeis, mas de acordo com as normas do BACEN. b) Saldo das opera-
ções de arrendamento mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil fi nanceiros são 
representados pelos seus respectivos valores presentes, apurados com base na taxa interna de 
retorno de cada contrato. Os contratos de arrendamento mercantil operacionais são represen-
tados pelo valor de aquisição dos bens líquidos das depreciações e valor das contraprestações 
em atraso. Esses valores são apresentados em diversas rubricas patrimoniais, atendendo desta 
forma, às normas do BACEN, as quais são resumidas a seguir:
 Arrendamento Arrendamento
 Mercantil Mercantil
 Financeiro Operacional
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 2019 2018 2019 2018
Operações de arrendamento 
 mercantil no ativo - circulante 61.439 65.643 94.691 63.934
Rendas a apropriar de arrendamento 
 mercantil - circulante (61.095) (64.727) (93.021) (62.634)
Operações de arrendamento 
 mercantil no ativo - não circulante 72.688 78.773 84.615 63.438
Rendas a apropriar de arrendamento 
 mercantil - não circulante (72.688) (78.773) (84.615) (63.438)
Valor residual garantido a realizar 14.182 28.476 - -
Valor residual garantido a balancear (14.182) (28.476) - -
Bens arrendados - ativo permanente (i) 241.651 267.313 324.084 241.215
Depreciações acumuladas (i) (124.781) (128.554) (135.030) (110.452)
Superveniência de depreciação (ii) 5.941 6.107 - -
Perdas de arrendamentos a diferir no ativo (iii) 1.357 2.702 - -
Amortização acumulada de perdas a diferir (iii) (727) (1.203) - -
Valor total da carteira 123.785 147.281 190.724 132.063
Credores por antecipação de valores residuais (iv) (5.614) (14.970) - -
Valor presente do arrendamento 
 fi nanceiro/Contratos arrendamento 
 operacional registrados no balanço 118.171 132.311 190.724 132.063

(i) Não inclui o montante de R$ 14.219 (R$ 11.463 em 2018), referente ao custo e R$ 7.133 (R$ 
5.194 em 2018) de depreciação acumulada de imobilizado de arrendamento de operações cedi-
das, cuja propriedade dos bens continua com a CSILATINA. (ii) Não inclui o valor de R$ 15.549 (R$ 
19.473 em 2018), contabilizado como ajuste de superveniência de depreciação que corresponde 
ao valor de revenda dos bens objeto de arrendamento mercantil estimado na contratação do “lea-
sing”. (iii) Não inclui o valor de R$ 145 (R$ 145 em 2018), referente a perdas e R$ (71) ((R$ 41) 
em 2018) de amortização de perdas em operações de arrendamento cedidas. (iv) Não inclui o va-
lor de R$ 113 (R$ 141 em 2018), de valor residual recebido de clientes com contratos cedidos. 
c) Segregação da carteira por tipo de atividade econômica
 Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
Atividade econômica 2019 2018 2019 2018
Setor Privado - Indústria 41.833 49.060 101.518 81.032
Setor Privado - Comércio 17.781 19.574 9.358 3.740
Setor Privado - Intermediários Financeiros 9.208 11.729 4.759 5.480
Setor Privado - Habitação 7 - - -
Setor Privado - Rural - - 65 -
Setor privado - Serviços 49.342 51.948 75.024 41.811
Total 118.171 132.311 190.724 132.063
d) Distribuição da carteira por faixa de vencimento
 Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
Faixa de Vencimento 2019 2018 2019 2018
Vencidos 74 348 1.129 337
A vencer até 90 dias 18.196 20.061 25.580 18.580
A vencer de 91 a 360 dias 41.574 45.496 61.163 41.502
A vencer acima de 360 dias 58.327 66.406 102.852 71.644
Total 118.171 132.311 190.724 132.063
e) Resultado de operações de arrendamento mercantil
Receitas de Operações de
 Arrendamento Mercantil 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Rendas de Arrendamento Financeiro 35.652 74.695 95.123
Rendas de Arrendamento Operacional 51.781 95.286 73.739
Lucro na Alienação de Bens Arrendados 7.464 16.868 4.922
Total 94.897 186.849 173.784
Despesas de Operações de
 Arrendamento Mercantil 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
(-) Despesas de Arrendamento Financeiro (27.703) (57.715) (77.147)
(-) Despesas de Arrendamento Operacional (37.216) (66.577) (33.658)
(-) Prejuízo na Alienação de Bens Arrendados (554) (1.067) (1.296)
Total (65.473) (125.359) (112.101)
8. Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa: Em 31 
de dezembro de 2019, o saldo de provisão para créditos de liquidação duvidosa é de R$ 3.392, sen-
do R$ 982 para Arrendamento Financeiro e R$ 2.410 para Arrendamento Operacional. Em 31 de de-
zembro de 2018, o saldo total era de R$ 2.460, sendo R$ 1.081 para Arrendamento Financeiro e R$ 
1.379 para Arrendamento Operacional. O risco de crédito com a carteira de arrendamento mercan-
til a valor presente e a provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa são 
calculados conforme estabelecido na Resolução CMN nº 2.682/99, estão apresentados a seguir:
Arrendamento Financeiro
 31/12/2019 31/12/2018
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A  Pro- Ven- A  Pro-
 Risco requerida cido vencer Saldo visão cido vencer Saldo visão
AA 0% - 11.094 11.094 - - 9.600 9.600 -
A 0,5% - 85.383 85.383 427 - 96.910 96.910 484
B 1% - 20.584 20.584 206 - 23.862 23.862 239
C 3% 21 21 42 1 81 525 606 18
D 10% 33 76 109 11 - 300 300 30
E 30% - 711 711 213 267 766 1.033 310
F 50% 20 228 248 124 - - - -
Total  74 118.097 118.171 982 348 131.963 132.311 1.081
Arrendamento Operacional
 31/12/2019 31/12/2018
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A  Pro- Ven- A  Pro-
 Risco requerida cido vencer Saldo visão cido vencer Saldo visão
AA 0%  -   71.729   71.729   -  - 32.564 32.564 -
A 0,5%  -   87.030   87.030   435  - 82.861 82.861 414
B 1%  567   22.916   23.483   235  20 10.325 10.345 103
C 3%  9   1.770   1.779   53  109 1.912 2.021 61
D 10%  60   2.522   2.582   258  55 2.351 2.406 241
E 30%  57   3.105   3.162   949  153 1.714 1.867 560
F 50%  436   523   959   480  - - - -
Total  1.129 189.595 190.724 2.410 337 131.727 132.064 1.379
Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
 Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
Saldos no Exercício de 31/12/2017 1.379  4.540
(Reversões)/Constituições – 1º Semestre 326 1.999 
Saldos no Semestre de 30/06/2018 1.705 6.539
(Reversões)/Constituições – 2º Semestre (624)  (5.160) 
Saldos no Exercício de 31/12/2018 1.081  1.379 
(Reversões)/Constituições – 1º Semestre (341) (429)
Saldos no Semestre de 30/06/2019 740 950
(Reversões)/Constituições – 2º Semestre 242 1.460
Saldos no Exercício de 31/12/2019 982 2.410
Nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não existem contratos renegociados.
9. Outros Créditos
Rendas a receber
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Rendas a receber (a) 1.010 1.060
Total 1.010 1.060
(a) Saldo refere-se ao valor proporcional a receber dos clientes pelo uso antecipado dos bens ob-
jeto dos contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O recebimento des-
tas parcelas está assegurado pelo Termo de Recebimento e Aceitação, assinado entre as partes.
Diversos
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 25.442 38.223
Adiantamento salarial 28 52
Devedores diversos (a) 25.412 34.321
Impostos e contribuições (b) 2 106
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) - 2.089
Crédito tributário sobre adições temporárias (d) - 1.655
Não circulante 9.632 7.874
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) 5.928 6.561
Crédito tributário sobre adições temporárias (d) 3.542 1.294
Devedores por Depósito em Garantia 162 19
Total 35.074 46.097

(a) Devedores Diversos referem-se substancialmente a valores a receber originados pelo encerra-
mento de contratos junto aos clientes que exerceram a opção de compra dos bens e por valores 
faturados pelos fornecedores de bens que serão objeto de arrendamento ainda não atribuídos aos 
contratos. (b) Impostos e contribuições referem-se aos recolhimentos antecipados de IRPJ e CSLL 
nos exercícios. (c) O prejuízo fi scal é originado pela Superveniência de Depreciação, conforme nota 
explicativa nº 17a. (d) O crédito tributário sobre adições temporárias foi constituído sobre Varia-
ção Cambial, Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa da Carteira de “Leasing”, Marcação 
a Mercado de Derivativos, tendo sua movimentação detalhada na nota explicativa nº 17a.
10. Outros Valores e Bens
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Bens não de uso próprio (BNDU) (a) 308 1.056
Provisão para desvalorização de outros valores e bens (b) (6) (112)
Prêmio de Seguros Antecipados 73 27
Comissão de Estruturação de Captação 530 443
Outros 32 35
Total 937 1.449
(a) A rubrica “Bens Não de Uso Próprio (BNDU)” refere-se basicamente a valores registrados 
como máquinas e equipamentos retornados ao fi nal das operações de “leasing”. Os bens re-
cebidos foram registrados pelo seu custo de aquisição líquido de depreciação. Anualmente é 
realizado inventário físico e apuração de seu valor de mercado. (b) A legislação em vigor, em 
cumprimento ao estabelecido no CPC 01 (R1), prevê a realização de Teste de “Impairment” (ou 
Teste de Recuperabilidade de Ativos) a cada exercício social. A essência do teste de recuperabi-
lidade é evitar que um ativo esteja registrado por um valor maior que seu valor recuperável. A 
Companhia realizou teste detalhando a metodologia, premissas utilizadas e o resultado da ava-
liação dos ativos em relatório específi co. Foram submetidos ao teste de recuperabilidade 100% 
do estoque de equipamentos retornados das operações de “leasing”, contabilizados como bens 
não de uso próprio (BNDU) que possuíam saldo contábil residual. Foi registrada provisão para 
perda por “Impairment” no valor de R$ 6 (R$ 112 em 2018), valor que representa, na estima-
tiva da Administração, a diferença entre expectativa de valor a receber pela venda dos equipa-
mentos e valor contábil dos bens.
11. Imobilizado de Arrendamento
Imobilizado de Arrendamento 31/12/2019 31/12/2018
Bens Arrendados (a) 586.727 511.440
Financeiro 255.871 267.313
Máquinas e Equipamentos 176.649 171.858
Móveis 1.244 2.923
Veículos e Afi ns 21.244 33.468
Outros Bens 56.734 59.064

Operacional 329.499 241.425
Máquinas e Equipamentos 289.163 205.927
Veículos e Afi ns 27.179 26.141
Outros Bens 13.157 9.357

(+) Perdas de arrendamento 1.357 2.702
(-) Depreciação acumulada (a) (268.057) (240.333)
Financeiro (131.915) (128.554)
Máquinas e Equipamentos (87.222) (77.107)
Móveis (468) (851)
Veículos e Afi ns (14.660) (18.339)
Outros Bens (29.565) (32.257)

Operacional (135.415) (110.576)
Máquinas e Equipamentos (112.698) (94.766)
Veículos e Afi ns (17.320) (10.530)
Outros Bens (5.397) (5.280)

(-) Amortização de perdas a diferir (b) (727) (1.203)
(+) Superveniência de depreciação 21.490 25.580
Total 340.159 296.687
(a) Inclui o montante de R$ 14.219 (R$ 11.463 em 2018), referente ao custo e R$ 7.133 (R$ 
5.194 em 2018) de depreciação acumulada de imobilizado de arrendamento de operações ce-
didas, cuja propriedade dos bens continua com a CSILATINA. (b  Inclui o valor de R$ 145 (R$ 
145 em 2018), referente a perdas e R$ (71) ((R$ 41) em 2018) de amortização de perdas em 
operações de arrendamento cedidas.
Taxa média de depreciação
Máquinas e Equipamentos 0,83% a 1,19% ao mês
Móveis 0,83% a 1,19% ao mês
Outros Arrendamentos 1,66% a 2,38% ao mês
Para bens arrendados com vida útil média estimada em 84 e 42 meses, são consideradas as ta-
xas de depreciação 1,19% e 2,38% ao mês, respectivamente, e para bens arrendados com vida 
útil média estimada em 120 e 60 meses, são consideradas as taxas de depreciação de 0,83% e 
1,66% ao mês, respectivamente.
12. Bens de Uso Próprio e Ativo Intangível
 31/12/2019 31/12/2018
Imobilizado de Uso 593 717
Intangível (a) 334 398
(a) O saldo refere-se, substancialmente, ao custo de implantação de sistema integrado ERP que 
entrou em produção durante o exercício de 2014 e que será amortizado pelo prazo de 10 anos.
13. Obrigações por 31/12/2019 31/12/2018
 Empréstimos    Circu- Não Circu- Circu- Não Circu-
Tipo Moeda lante lante lante lante
Empréstimos no País - 
 Resolução CMN nº 2.921/02 (a) R$ 82.474 74.176 62.462 62.282
Capital de Giro no País (b) R$ 15.533 - 15.458 -
Empréstimos no Exterior - 
 Resolução CMN nº 2.921/02 (a) US$ 51.807 46.646 47.186 47.575
Total  149.814 120.822 125.106 109.857
(a) A Companhia possui a maior parte de suas obrigações por empréstimos no país e exterior na 
modalidade “sem retenção substancial de risco” que foram estruturadas através da vinculação 
de recebíveis de operações de arrendamento mercantil, contratadas segundo determina a Reso-
lução CMN n° 2.921/02 a preços de mercado para a modalidade, que inclui R$ 33.631 (R$ 29.226 
em 2018) com partes relacionadas (vide nota 21). (b) O capital de giro necessário para atender 
a necessidades momentâneas de caixa é contratado a taxas de mercado através da modalidade 
Conta Garantida e Capital de Giro de curto prazo com instituições de primeira linha no Brasil.
Resultado de obrigações por empréstimos
 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Operações por empréstimos (12.589) (24.318) (22.356)
Outras rendas operacionais 
 (variação cambial ativa) 7.763 17.240 18.013
Outras despesas operacionais 
 (variação cambial passiva) (13.368) (22.163) (32.807)
Total (18.194) (29.241) (37.150)
A variação de obrigações por empréstimos foi em função da variação cambial passiva (despe-
sa) no montante de R$ 22.163 (R$ 32.807 em 2018) e variação cambial ativa (receita) R$ 17.240 
(R$ 18.013 em 2018).
14. Outras Obrigações - Diversas
 31/12/2019 31/12/2018
Credores por antecipação de residual (a) 1.037 12.446
Despesas de pessoal (b) 2.377 2.467
Outras despesas administrativas 415 258
Outros pagamentos (c) 15.784 25.317
Credores diversos - País (d) 1.527 1.376
Total circulante 21.140 41.864
Credores por antecipação de residual (a) 4.690 2.524
Despesas de pessoal (b) 826 247
Total não circulante 5.516 2.771
Total 26.656 44.635

  2º Se-
 Nota mestre 31/12/ 31/12/
 Explicativa  de 2019  2019 2018
Fluxo de Caixa das 
 Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Semestre/Exercício  6.390 14.660 13.086
Ajustes por:  79.935 145.184 112.260

Depreciações e Amortizações  65.615 125.102 105.711
(Superveniência)/Insufi ciência de Depreciação  5.624 4.090 (1.794)
Imposto de Renda e CSLL Diferidos  (802) 226 5.892
Variação Cambial de Derivativos  (6.547) (3.370) (13.688)
Variação Cambial de Empréstimos  5.571 4.889 14.984
Imposto de Renda e CSLL Correntes  4.678 10.100 3.716
Provisão para Riscos 26 10 (99) 8.413
Provisão para Pagamentos a Realizar  576 3.639 3.035
Outras Provisões  2.534 648 (8.575)
Provisão não Operacional  (59) (105) (1.617)
Provisão de Juros - Dívida Subordinada  - - (7)
Provisão de Juros - Conta Garantida  39 142 709
Baixa/(Reversão) de imobilizado de arrendamento  - - -
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8 1.702 932 (3.459)
VPC Stub Faturado e não Recebido  994 (1.010) (1.060)

Lucro Líquido do Semestre/Exercício Ajustado  86.325 159.844 125.346
Variação de Ativos e Obrigações  (8.641) 12.240 (4.432)

(Aumento)/Redução em Instrumentos Financeiros Derivativos 5.601 5.739 655
(Aumento)/Redução em Operações de Arrendamento Mercantil (121) 203 310
(Aumento)/Redução em Outros Créditos  23.950 23.130 14.656
(Aumento)/Redução em Outros Valores e Bens  1.098 3.556 4.513
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações - 
 Estatutárias, Fiscais e Previdenciárias  (12.823) (8.276) (807)
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações - Diversas  (30.379) (21.618) (25.059)
Aumento/(Redução) em Resultado de Exercícios Futuros  4.033 9.506 1.300

Caixa gerados pelas Atividades Operacionais  77.684 172.084 120.914
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos  (6.745) (11.273) (5.811)
Caixa Líquido Oriundo das Atividades Operacionais  70.939 160.811 115.103
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Alienação/(Aquisição) de Imobilizado de Arrendamento  (80.362) (175.312) (175.974)
Aquisição de Móveis e Equipamentos - Arrendamento Financeiro (14.400) (47.917) (89.910)
Alienação de Móveis e Equipamentos - Arrendamento Financeiro 2.139 4.021 1.091
Aquisição de Móveis e Equipamentos - Arrendamento Operacional (68.157) (131.529) (87.273)
Alienação de Móveis e Equipamentos - Arrendamento Operacional 56 113 118
Alienação/(Aquisição) de Imobilizado de Uso  (68) (77) (187)
Móveis e Equipamentos de Uso  (68) (77) (187)
Aplicação/(Aquisição) de Intangível  (26) (26) -
Sistema de Processamento de Dados  (26) (26) -

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento  (80.456) (175.415) (176.161)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Captações com Empréstimos Obtidos  73.038 117.753 104.020
Amortizações de Obrigações por Empréstimos  (59.407) (87.111) (40.815)
Dividendos propostos/pagos  (3.482) (16.582) -

Caixa Líquido oriundo das (investido 
 nas) Atividades de Financiamento  10.149 14.060 63.205
(Redução)/Aumento Líquido de 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  632 (544) 2.147
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Início do Semestre/Exercício  3.482 4.658 2.511
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Fim do Semestre/Exercício  4.114 4.114 4.658

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  2º Se-

 Nota mestre 31/12/ 31/12/

 Explicativa  de 2019  2019 2018

Receitas da Intermediação Financeira  97.131 185.997 183.165

Operações de Arrendamento Mercantil 7 94.897 186.849 173.784

Resultado com Instrumentos 

 Financeiros Derivativos (+/-) 6 2.222 (928) 9.371

Resultado com Títulos de Renda Fixa (+/-) 6 12 76 10

Despesas da Intermediação Financeira  (85.369) (155.532) (145.792)

Operações de Empréstimos e Repasses 13 (18.194) (29.241) (37.150)

Operações de Arrendamento Mercantil 7 (65.473) (125.359) (112.101)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8 (1.702) (932) 3.459

Resultado Bruto da 

 Intermediação Financeira  11.762 30.465 37.373

Outras Receitas/Despesas Operacionais  (7.096) (17.590) (17.315)

Despesas de Pessoal  (6.380) (15.239) (12.821)

Outras Despesas Administrativas 23 (3.088) (6.289) (6.085)

Despesas Tributárias  (2.875) (5.809) (5.644)

Outras Receitas Operacionais 24 5.426 9.877 9.035

Outras Despesas Operacionais 25 (179) (130) (1.800)

Resultado Operacional  4.666 12.875 20.058

Resultado Não Operacional 26 5.600 12.111 2.636

Resultado antes da 

 Tributação sobre o Lucro  10.266 24.986 22.694

Provisão de Imposto de Renda 

 e Contribuição Social - Correntes 17 (4.678) (10.100) (3.716)

Provisão de Imposto de Renda 

 e Contribuição Social - Diferidos 17 802 (226) (5.892)

Lucro Líquido do Semestre/Exercício  6.390 14.660 13.086

Lucro por Ação (Em R$)  0,44 1,00 0,89

 Nota  Capital                             Reservas de Lucros Lucros
 Explicativa Social Reserva Legal Reservas Especiais de Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  17.257 1.490 20.635 - 39.382
Aumento de Capital 20.a 2.434 - (2.434) - -
 Lucro do Exercício  - - - 13.086 13.086
 Destinação de lucros:
 Constituição de reservas de lucros 20.b - 654 12.432 (13.086) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  19.691 2.144 30.633 - 52.468
 Distribuição de Dividendos 20.c - - (15.065) (1.517) (16.582)
 Lucro do Exercício  - - - 14.660 14.660
 Destinação de lucros:
 Constituição de Reservas de Lucros 20.b - 733 12.410 (13.143) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  19.691 2.877 27.978 - 50.546
Saldos em 30 de Junho de 2019  19.691 2.558 25.389 - 47.638
 Distribuição de Dividendos  - - (1.965) (1.517) (3.482)
 Lucro do Semestre  - - - 6.390 6.390
 Destinação de Lucros:
 Constituição de Reservas de Lucros  - 319 4.554 (4.873) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  19.691 2.877 27.978 - 50.546

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  2º Semestre
 de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Lucro Líquido do Semestre/Exercício 6.390 14.660 13.086 
Resultado Abrangente do
 Semestre/Exercício 6.390 14.660 13.086

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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Construtora de Galpões Industriais Ltda. - CNPJ/MF nº 12.358.885/0001-84  -  NIRE 35224551158 - Edital de Convoca-
ção - Reunião Geral Extraordinária de Sócios. Ficam convocados os sócios da sociedade empresária limitada denominada
Construtora de Galpões Industriais Ltda. a se reunirem, em Reunião Geral Extraordinária, na sede social da empresa, situa-
da na Avenida Queimada, nº 475, sala 9, Residencial e Comercial Morada dos Lagos, Aldeia da Serra, CEP 06429-215,
Barueri, SP, no dia 15 de abril de 2020, às 14h00min, em primeira convocação - com a presença de sócios representando, no
mínimo, ¾ (três quartos) do capital social - , para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) análise e deliberação da pro-
posta de alteração do Contrato Social da Sociedade, mais especificamente, das Cláusulas Sexta, Nona, Décima e Décima
Segunda. São Paulo, 26 de março de 2020. Jorge Antonio Rizkallah-sócio e administrador, Marcos Ferreira de Lima-sócio e
administrador e Edson Vaz da Cunha-sócio e administrador.

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  774,33 539,15
Caixa e Equivalentes a caixa  774,33 539,15
Não Circulante  3.217.070,94 3.217.070,94
Títulos a Receber  55.089,34 55.089,34
Depósitos e Cauções  981.586,52 981.586,52
Investimentos  2.180.395,08 2.180.395,08
Total do Ativo  3.217.845,27 3.217.610,09

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  46.369,46 45.460,28
Obrigações Tributárias  46.369,46 45.460,28
Não Circulante  16.002.026,91 15.777.432,25
Créditos de Pessoas Ligadas  4.722.862,85 4.184.101,83
Tributos Parcelados  11.279.164,06 11.593.330,42
Passivo a Descoberto  (12.830.551,10) (12.605.282,44)
Capital Social  11.084.358,00 11.084.358,00
(-) Prejuízos Acumulados  (23.914.909,10) (23.689.640,44)
Total do Passivo  3.217.845,27 3.217.610,09

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
Receita Operacional Bruta  2019/R$ 2018/R$
Arrendamentos  135.463,02 150.795,76
(-) Impostos s/Arrendamentos  4.944,54 5.504,17
Lucro Bruto  130.518,48 145.291,59
Despesas Administrativas  196.938,19 159.110,06
Impostos e Taxas  53.188,31 61.368,37
Depreciações  - 35.393,91
Despesas Financeiras  95.368,64 12.170,53
Outras Receitas  146,79 110,56
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (214.829,87) (122.640,72)
Contribuição Social e I.R.  10.438,79 11.581,11
Prejuízo Líquido do Exercício  (225.268,66) (134.221,83)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019

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

 Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido
  Capital Social Reserva de Lucros Prejuízos Acumulados Total do Patrimonio Líquido
Em 31/12/2017  11.084.358,00 - (23.555.418,61) (12.471.060,61)
Resultado do Exercício  -  (134.221,83) (134.221,83)
Em 31/12/2018  11.084.358,00 - (23.689.640,44) (12.605.282,44)
Resultado do Exercício  -  (225.268,66) (225.268,66)
Em 31/12/2019  11.084.358,00 - (23.914.909,10) (12.830.551,10)

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o 
CPC PME em concordância com ás Leis nº 6404/76, Lei 11638/2007 
e Lei 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depo-

sitos Bancários (R$ 45,60 em 2019 e R$ 1,00 em 2018), aplicações 
financeiras(R$ 728,73 em 2019 e R$ 538,15 em 2018). 3- Outros ati-
vos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pelos 
valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calcu-

Metalgráfica Giorgi S.A. - CNPJ 61.354.932/0001-27
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 09 de Março de 2020.

láveis, acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias incorridas (passivos). 4- As receitas e des-
pesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 
5- O Imobilizado esta demonstrado ao custo histórico de aquisição 
(R$304.895,98em 2019 e em 2018), menos a depreciação acumu-
lada (R$304.895,98 em 2019 e em 2018). O método de depreciação 
foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legisla-
ção tributária. 6- O Capital Social é de R$ 11.084.358,00 totalmente 
integralizado e representado por 10.556.513.232 ações ordinárias 
sem valor nominal. 7- O Imposto de Renda e a Contribuição Social 
são apurados com base no lucro presumido. 8- A suspensão das 
atividades industriais da empresa ocorreu em Dezembro de 2007, 
situação que continua até presente data.

     31.12.2019      31.12.2018
1 - Despesas/Receitas Operacionais (36.242,02) (7.836,76)
Despesas Tributárias (162,83) (265,61)
Outras Despesas Administrativas (11.210,31) (11.788,50)
Outras Despesas (26.272,79) (240,47)
Receitas Financeiras 1.403,91 4.457,82
2 - Resultado Antes da Contribuição
  Social e do Imposto de Renda (36.242,02) (7.836,76)
( - ) Provisão para Contribuição
  Social sobre o Lucro (126,35) (395,04)
( - ) Provisão para Imposto
  de Renda Pessoa Juridica (210,58) (658,42)
3 - Resultado Após a Contribuição
  Social e o Imposto de Renda (36.578,95) (8.890,22)

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

     31.12.2019      31.12.2018
Atividades Operacionais (36.578,95) (8.890,22)
Prejuízo Líquido do Exercício (36.578,95) (8.890,22)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 131.182,74 (6.039,59)
Imposto de Renda na Fonte à Compensar 25.082,74 (1.039,59)
Contas à Receber 106.100,00 (5.000,00)
Acréscimo e Decréscimo do Passivo (60.950,79) (140.198,89)
Contribuição Social à Pagar (11,31) (236,08)
Imposto de Renda à Pagar (18,86) 37,19
Contas a Pagar (60.920,62) (330.000,00)
Acionistas conta Capital à Realizar - 190.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 33.653,00 (155.128,70)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no início do Exercício 86.857,58 241.986,28
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 120.510,58 86.857,58
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 33.653,00 (155.128,70)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas de Reservas de  Resultados
Patrimônio Líquido           Social         Capital         Lucros       Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2017 10.305.005,36 157.348,43 883.080,39 14.281.235,53 25.626.669,71
Capital Realizado 190.000,00 - - - 190.000,00
Prejiízo Líquido do Exercício - - - (8.890,22) (8.890,22)
Saldo em 31.12.2018 10.495.005,36 157.348,43 883.080,39 14.272.345,31 25.807.779,49
Prejuízo Líquido do Exercício - - - (36.578,95) (36.578,95)
Saldo em 31.12.2019 10.495.005,36 157.348,43 883.080,39 14.235.766,36 25.771.200,54

AKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ nº. 61.531.794/0001-04

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

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo      31.12.2019    31.12.2018
Circulante
Disponibilidades 20.510,58 81.057,58
Contas à Receber - 106.100,00
Títulos de Renda Fixa 100.000,00 5.800,00
Total do Ativo Circulante 120.510,58 192.957,58
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 26.669.992,27 26.915.075,01
Imóveis Destinados à Venda 26.644.249,20 26.644.249,20
Depósitos Judiciais 10.957,28 10.957,28
Impostos à Compensar 14.785,79 39.868,53
Provisão de Contratos de Pré Projetos - 220.000,00
Investimentos 149,17 149,17
Investimentos por Incentivos Fiscais 149,17 149,17
Total do Ativo Não Circulante 26.670.141,44 26.915.224,18
Total do Ativo 26.790.652,02 27.108.181,76

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em ReaisPassivo      31.12.2019    31.12.2018

Circulante
Provisão para Contribuição Social sobre Lucro 11,00 22,31
Provisão para Imposto de Renda 18,33 37,19
Contas à Pagar 46.393,25 107.313,87
Credores por Compromissos Imobiliários 973.028,90 973.028,90
Provisão à Pagar de
  Contratos de Pré Projetos - 220.000,00
Total do Passivo Circulante 1.019.451,48 1.300.402,27
Patrimônio Líquido
Capital Social 10.495.005,36 10.495.005,36
Reservas de Capital 157.348,43 157.348,43
Reservas de Lucros 883.080,39 883.080,39
Resultados Acumulados 14.235.766,36 14.272.345,31
Total do Patrimônio Líquido 25.771.200,54 25.807.779,49
Total do Passivo 26.790.652,02 27.108.181,76

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 em 31 de Dezembro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a atividade de
compra e venda de imóveis, locação de seus próprios bens, desmembramen-
to e/ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção de
imóveis destinados à venda. 2 - Apresentação das Demonstrações Contá-
beis - As demonstrações contábeis referente ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2019, foram preparadas de acordo com as disposições con-
tidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às
normas estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Princi-
pais Práticas Contábeis - Títulos de Renda Fixa estão representados por
aplicações de curto prazo, registrados ao custo de aquisição. Os imóveis
estão registrados ao custo de aquisição. Os depósitos judiciais estão em
garantia de processo trabalhista. As provisões para contribuição social e
imposto de renda sobre o lucro são devidas sobre o 4º trimestre de 2019 e
serão recolhidas nos devidos prazos. Contas à pagar são valores devidos a
terceiros que serão pagos no próximo exercicio. Credores por Compromisso

Imobiliário é o saldo devido pela aquisição de imóvel no ano base de 2015
O capital social totalmente subscrito e parte integralizado, está represen-
tado por 15.200.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de
R$1,00 cada uma, sendo o valor de R$10.495.005,36 integralizado e o
valor de R$4.704.994,64 a integralizar. As receitas e despesas foram
contabilizadas pelo regime de competência. Conforme previsto na legisla-
ção, a contribuição social sobre o lucro, foi calculada à alíquota de 9%
sobre a receita ajustada e o imposto de renda, foi calculado à alíquota de
15% sobre a receita ajustada. O regime tributário adotado pela sociedade
no ano calendário de 2019, foi o de lucro presumido. 4 - Caixa e Equiva-
lente de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário
disponível na sociedade, saldos em poder de bancos e aplicações financei-
ras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstra-
ção de fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = R$20.510,58;
Aplicações financeiras de curto prazo = R$100.000,00; Caixa e equivalen-
tes de Caixa = R$120.510,58.

São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
André Kissajikian - Diretor

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

CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. - CNPJ nº 05.883.884/0001-93
...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 e Semestre fi ndo em 31 de Dezembro de 2019  (Em milhares de reais - R$)

Aos Administradores e Acionistas da
CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A.
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CSILATINA Arrenda-
mento Mercantil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fl uxos de caixa para o exercício e semestre fi ndos nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exce-
to quanto à não reclassifi cação mencionada na seção a seguir intitulada “Base para opinião com 
ressalva”, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da CSILATINA Arrendamento Mercan-
til S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa 
para o semestre e exercício fi ndos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 
Base para opinião com ressalva: A Companhia registra as suas operações de arrendamen-
to e elabora as suas demonstrações fi nanceiras com observância às diretrizes contábeis estabele-
cidas pelo BACEN, que requerem o ajuste a valor presente da carteira de arrendamento mercan-
til como provisão para superveniência ou insufi ciência de depreciação, classifi cada no ativo per-
manente, conforme mencionado na nota explicativa nº 3.e) às demonstrações fi nanceiras. Essas 
diretrizes não requerem a reclassifi cação das operações de arrendamento, que permanecem re-
gistradas de acordo com as disposições da Lei nº 6.099/74, para as rubricas do ativo circulante e 
realizável a longo prazo, e de rendas e despesas de operações de arrendamento, embora resultem 
na apresentação do resultado e do patrimônio líquido de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes em 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nos-
sa opinião com ressalva. Outras informações que acompanham as demonstrações  -
nanceiras e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as de-
monstrações fi nanceiras não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações fi nan-
ceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção rele-
vante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.  Conforme descri-
to na seção “Base para opinião com ressalva” acima, a Companhia registra o ajuste a valor pre-
sente de suas operações de arrendamento mercantil em contrapartida de provisão para superve-
niência ou insufi ciência de depreciação no imobilizado de arrendamento, o que diverge das prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil. Essas classifi cações afetam signifi cativamente a apresentação 
das demonstrações fi nanceiras da Companhia. Concluímos que as outras informações apresen-
tam distorção relevante pela mesma razão com relação aos valores e outros aspectos descritos na 
seção “Base para opinião com ressalva”. Responsabilidades da Administração pelas de-
monstrações  nanceiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições fi nanceiras autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nancei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-

ção das demonstrações fi nanceiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções fi nanceiras, 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. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações  nanceiras: Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras 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, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como par-
te de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi -
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevan-
te 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, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-

vulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obti-
das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evi-
dências 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 conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações fi nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Ad-
ministração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos con-
troles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Guilherme Jorge Dagli Júnior
Contador
CRC nº 1 SP 223225/O-0

A DIRETORIA                                                                                                                                                          ALAN LEITE RIBEIRO - CRC 1SP 222865/O-4

(a) Referem-se a valores de Valor Residual Garantido (“VRG”) recebidos antecipadamente e es-
tão sujeitos à atualização, com base nos mesmos índices estabelecidos nos contratos de arren-
damento mercantil a que estão vinculados. (b) Inclui provisões de R$ 300 (R$ 300 em 2018) 
para pagamento de comissão de vendas, R$ 700 para pagamento de PLR (R$ 773 em 2018) e 
R$ 1.411 (R$ 912 em 2018) a serem pagos para administração a título de remuneração. (c) Ou-
tros pagamentos referem-se substancialmente aos valores devidos aos fornecedores de bens e 
serviços relacionados com a aquisição de bens relativos às operações de arrendamento mer-
cantil no valor de R$ 15.740 (R$ 24.742 em 2018) e R$ 668 (R$ 571 em 2018) relacionados à 
fornecedores diversos não relacionados à operação de “leasing”. (d) Credores diversos referem-
-se substancialmente a recebimentos antecipados de parcelas de arrendamento mercantil e cré-
ditos não identifi cados.
15. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais: Os principais 
processos em aberto em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são relacionados a ações trabalhis-
tas e de acordo com a avaliação dos advogados, são assim sumarizados:
  Valor estimado
  pelos advogados/ Provisão
 Quantidade de ações Valor das Causas contábil
  2019 2018 2019 2018 2019 2018
Provável (i) 2 2 157 256 157 256
Possível (ii) 1 3 15 2.238 - -
Total geral 3 5 172 2.494 157 256
(i) As ações classifi cadas como perda provável no montante de R$ 157 (R$ 256 em 2018) refe-
rem-se a processos trabalhistas em fase de liquidação e com depósito judicial realizado. (ii) As 
ações classifi cadas como perdas possíveis no valor total de R$ 15 (R$ 2.238 em 2018) referem-
-se a ações trabalhistas movidas por ex-empregados ou prestadores de serviços buscando pre-
tensos direitos trabalhistas. O montante corresponde a valores de procespsos em fase inicial, 
ou valores que, segundo a análise individual dos casos pelos consultores jurídicos externos, pos-
sivelmente não constituirão perda em função do estágio atual dos processos e/ou o posiciona-
mento dos tribunais em relação às matérias discutidas. A CSILATINA Arrendamento Mercantil 
S.A. não possuía contingências tributárias ou cíveis com probabilidade de perda “possível” ou 
“provável” em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
 Contingências Trabalhistas
Saldos em 31 de dezembro de 2018 256
Constituição - 1º Semestre 27
Pagamentos (136)
Saldos em 30 de junho de 2019 147
Constituição - 2º Semestre 10
Saldos em 31 de dezembro de 2019 157

16. Outras Obrigações Estatutárias, Fiscais e Previdenciárias
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Dividendos a pagar 3.482 -
IRPJ Refi s (a) 93 82
IRPJ a pagar corrente 519 266
CSLL a pagar corrente 267 -
CSLL Refi s (a) 124 109
Impostos s/ salários a recolher 153 119
PIS Refi s (a) 9 8
PIS a pagar corrente 20 6
COFINS Refi s (a) 46 41
COFINS a pagar corrente 124 39
Impostos s/ serviços a recolher 554 505
Outros impostos a recolher 2 92
IRRF a recolher 3 79
Total do Circulante 5.396 1.346
Provisão para imposto de renda diferido (b) 5.372 7.585
Crédito tributário passivo sobre diferenças temporárias (b) 9.809 9.500
IRPJ Refi s (a) 487 597
CSLL Refi s (a) 646 793
PIS Refi s (a) 44 55
COFINS Refi s (a) 242 296
Total do Não circulante 16.600 18.826
Total 21.996 20.172
(a) Referem-se a impostos relativos ao REFIS, detalhados na nota 18.
(b) A provisão para IR Diferido foi calculada aplicando-se a alíquota de 25% ao saldo de Super-
veniência de Depreciação em cada período, bem como IR e CSLL sobre o valor dos Ajustes Tem-
porários da Marcação a Mercado, Variação Cambial e estimativa de valor residual (opção de 
venda) totalizando o valor de R$ 15.181 (R$ 17.085 em 2018), detalhado na nota 17a.
17. Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
Conciliação do Imposto de 
 Renda e Contribuição Social 2º semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto 
 de Renda e Contribuição Social 10.266 24.986 22.695
Alíquota Vigente 40% 40% 45%
Expectativa de despesa (crédito) 
 de IRPJ e CSLL de acordo 
 com a alíquota vigente (4.106) (9.995) (10.212)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre
 as diferenças permanentes (19) (700) (270)
Diferença de alíquota na constituição 
 do crédito de CSLL sobre Diferenças 
 Temporárias (reversão de majoração) - - 819
Outros 249 368 55
Imposto de Renda e Contribuição Social (3.876) (10.326) (9.608)

 31/12/2019 31/12/2018
Patrimônio de referência para comparação 
 com os ativos ponderados pelo risco (RWAs) 50.212 52.070
Patrimônio de referência Nível I 50.212 52.070
Patrimônio líquido 50.546 52.468
Ajustes prudenciais (Resolução CMN nº 4.192/13) (334) (398)

Patrimônio de referência Nível II - -
Ativos ponderados pelo Risco (a)
RWA

CPAD 8.951 3.994
RWACAM 138 786
RWAJUR1 + RWAJUR2 3.702 3.647
RWAOPAD 5.517 4.897

Patrimônio de referência mínimo exigido (RWA x 8%) (a) 18.308 13.324
Adicional de Conservação de 
 Capital Principal (2,5% sobre o RWA) (b) 5.722 2.896
Patrimônio de referência mínimo exigido total 24.030 16.220
Índice de Basileia 21,94% 33,71%
Saldos Utilizados para cálculo do RWA 228.862 154.480
Exposição ao risco de crédito - RWACPAD 111.893 46.306
Ativos de câmbio - RWACAM 1.730 9.113
Ativos indexados a juros pré - RWAJUR1 30.350 22.655
Ativos indexados a cupom cambial - RWAJUR2 15.925 19.629
Exposição ao risco operacional - RWAOPAD 68.964 56.777

(a) Em 31 de dezembro de 2018 o percentual utilizado para cálculo do Patrimônio de Referên-
cia Mínimo Exigido era de 8,625% (b) Em 31 de dezembro de 2018 o percentual para cálculo 
do Adicional de Conservação de Capital Principal era de 1,875%. Em 31 de dezembro de 2019, 
o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$ 26.182 (R$ 35.850 em 2018) o Pa-
trimônio de Referência Mínimo Exigido pelo BACEN.
23. Outras Despesas Administrativas
Despesas Administrativas 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Despesas de Comunicação (45) (105) (147)
Despesas de água, energia e gás (19) (32) (25)
Despesas de aluguéis (122) (242) (230)
Despesas de manutenção e conservação de bens (6) (27) (11)
Despesas de material (3) (8) (23)
Despesas de processamento de dados (418) (842) (951)
Despesas de promoções e relações públicas (484) (711) (366)
Despesas de publicações (71) (78) (153)
Despesas de seguros (40) (80) (80)
Despesas de serviços de terceiros (545) (1.078) (841)
Despesas de serviço técnico especializado (368) (656) (646)
Despesas de transporte (159) (358) (277)
Despesas de viagem ao exterior (82) (180) (252)
Despesas de viagem ao País (91) (172) (68)
Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários (35) (64) (86)
Despesas com Refeições (26) (50) (61)
Despesas com Amortização do Intangível (46) (90) (87)
Depreciação de bens de uso próprio (100) (201) (196)
Despesas de Armazenamento (126) (531) (212)
Encargos de Pagamento em Atraso (187) (407) (664)
Despesas Bancárias (57) (144) (423)
Outras despesas Administrativas (58) (233) (286)
Total (3.088) (6.289) (6.085)
24. Outras Receitas Operacionais
 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Valor proporcional de contraprestação (a) 4.910 9.100 8.229
Juros ativos 2 6 11
Receita com Comissões - - 84
Descontos Obtidos 355 371 13
Encargos 96 236 169
Outras 63 164 529
Total 5.426 9.877 9.035
(a) Saldo refere-se ao valor recebido de bens que já estão em uso pelos clientes, relativos aos 
contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O recebimento destas par-
celas é assegurado pelo Termo de Recebimento e Aceitação, assinado entre as partes.
25. Outras Despesas Operacionais
 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Descontos Concedidos (169) (228) (79)
Provisão para passivos contingentes (nota 15) (9) 99 162
Outras (1) (1) (1.883)
Total (179) (130) (1.800)
26. Resultado Não Operacional
Descrição 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Receitas de Danos e Reparos 637 1.109 520
Lucro decorrente da venda de bens a terceiros (a) 5.982 13.472 2.721
Prejuízo decorrente 
 da venda de bens a terceiros (a) (1.080) (2.581) (2.245)
Desvalorização de Outros Valores e Bens 65 112 1.729
Outras Receitas não Operacionais 2 5 23
Outras Despesas não Operacionais (b) (6) (6) (112)
Total 5.600 12.111 2.636
(a) Refere-se ao resultado na venda de bens não de uso próprio (BNDU) quando estes retornam 
da operação de arrendamento mercantil e são alienados a terceiros. (b) Valor referente a cons-
tituição de provisão para redução ao valor recuperável de ativos “Impairment”. (nota 10 - Ou-
tros Valores e Bens).
27. Eventos Subsequentes: A Companhia informa que, até o presente momento não 
identifi ca impactos relevantes em suas operações ou no desempenho econômico fi nancei-
ro para o exercício de 2020, em virtude da Pandemia de Coronavirus (COVID 19) que atin-
ge o mundo nesse momento.

20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em observância ao disposto no artigo 4º, caput 
e parágrafo único, da Resolução CMN nº 3.605/08, no artigo 199 da Lei das S/A e no Artigo 25, 
inciso III, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado em AGOE realizada em 23 de abril de 
2018, que foi aprovada pelo BACEN em 14 de junho de 2018, o aumento de capital social, me-
diante capitalização das reservas de lucros, no valor de R$ 2.434, passando este de R$ 17.257 
para R$ 19.691, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, § 1º, da Lei das S/A.
O capital social é representado por 14.648.278 ações ordinárias escriturais sem valor nominal, 
apresentando a seguinte composição:
 31/12/2019 31/12/2018
   Quanti- Valor da  Quanti- Valor da
  Partici- dade de participa- Partici- dade de participa-
Acionista Sede pação % Ações ção (R$ mil) pação % Ações ção (R$ mil)
CSI 
 Financial Inc. EUA 100,00% 14.648.277 19.691 100,00% 14.648.277 19.691
Executive 
 Personal 
 Computer Inc. EUA 0,00% 1 0,001 0,00% 1 0,001
Total  100% 14.648.278 19.691 100% 14.648.278 19.691
b) Reservas de Lucros: i. Reserva Legal: A reserva legal é constituída sobre o lucro apre-
sentado ao fi nal do exercício no percentual de 5% conforme estatuto social. ii. Outras reser-
vas especiais de lucro: Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia possuía o montante de R$ 
27.978 (R$ 30.633 em 2018) em reserva para fortalecimento do patrimônio. c) Dividendos: 
Aos acionistas são assegurados 25% de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro 
líquido ajustado, de acordo com a legislação societária. Em 31 de dezembro de 2019, os dividen-
dos mínimos obrigatórios, no valor de R$ 3.482 (R$ 0 em 2018) foram registrados na rubrica “Ou-
tras Obrigações Estatutárias, Fiscais e Previdenciárias”, deduzidos dos lucros acumulados e re-
servas de lucros do período. Em 31 de dezembro de 2018 os acionistas, assim como nos perío-
dos anteriores, optaram por utilizar os dividendos para constituição de reserva para fortalecimen-
to do Patrimônio Líquido da Companhia, que foi ratifi cado em Assembleia Geral Ordinária, rea-
lizada em 30 de abril de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20 de maio de 
2019, os acionistas aprovaram a distribuição de dividendos intermediários, no valor de R$ 13.100, 
que foram pagos em 06 de junho de 2019. O valor de dividendo por ação foi de R$ 0,89.
21. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes rela-
cionadas são saldo de valores a pagar a sua Matriz, empréstimos contratados de coligada nos 
Estados Unidos da América, efetuadas a preços e condições normais de mercado e valores a re-
ceber de reembolso de despesas de coligada no Brasil, seus saldos estão a seguir enumerados:
 31/12/2019 31/12/2018
   Não  Não
  Circu- Circu- Circu- Circu-
Tipo Moeda lante lante lante lante
Valores a Pagar - 
 CSI Latina Financial Inc. US$ 37 - - -
Valores a Receber - CSI Remarketing R$ 260 - - -
Empréstimo TCC (a) US$ 16.732 16.899 13.631 15.595
(a) Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto à Tokyo Century Corpora-
tion, acionista da controladora da Companhia. Tais operações geraram despesas no montante 
de R$ 1.530 (R$ 1.304 em 2018). Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 a re-
muneração dos administradores totalizou R$ 1.930 (R$ 1.868 em 2018), esses valores estão re-
gistrados na rubrica de Pró-Labore. Há ainda saldo de provisão de exercícios anteriores no va-
lor de R$ 1.411, (nota 14) a ser pago integralmente até fevereiro de 2022. A Companhia não 
possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração basea-
da em ações para o pessoal-chave da Administração.
22. Limites Operacionais (Acordo de Basileia): O BACEN emitiu a partir de 1º de março 
de 2013, cuja vigência se deu a partir de 1º de outubro de 2013, um conjunto de normativos 
que regulamentam as recomendações do Comitê de Basileia relativas à estrutura de capital das 
instituições fi nanceiras. Conhecidas como Basileia III, as novas regras buscam aprimorar a ca-
pacidade destas instituições em absorver os impactos de eventuais crises, fortalecendo a esta-
bilidade fi nanceira e aumentando a quantidade e a qualidade do capital regulamentar. Estes 
normativos tratam dos seguintes assuntos: • Nova metodologia de apuração do capital regu-
lamentar (Patrimônio de Referência - PR), que continuará a ser dividido nos níveis I e II (Reso-
lução CMN nº 4.193/13). • Nova metodologia de apuração da exigência de manutenção de ca-
pital, adotando requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal, e introdução do 
Adicional de Capital Principal (Resolução CMN nº 4.192/13). As regras de Basileia III buscam 
melhorar a qualidade do capital das instituições fi nanceiras, restringindo a utilização de instru-
mentos fi nanceiros que não apresentam capacidade de absorver perdas e pela dedução de ati-
vos que podem comprometer o valor do capital devido à sua baixa liquidez, dependência de lu-
cro futuro para realização ou difi culdade de mensuração do seu valor. Dentre estes instrumen-
tos, destacam-se os créditos tributários, os ativos intangíveis e os investimentos em empresas 
não controladas, especialmente aquelas que atuam no ramo segurador. As novas regras para a 
apuração dos requisitos mínimos de capital estabelecem porcentagens do montante dos ativos 
ponderados pelo risco e constituem requerimentos de capital a serem observados pelas insti-
tuições fi nanceiras, e que seguirão o cronograma apresentado a seguir:
 2018 2019
Capital principal (mínimo + adicional) (a) 6,375 a 8,28% 7,0 a 9,5%
Nível I (mínimo + adicional) (b) 7,875 a 9,75% 8,5 a 11,0%
PR (mínimo + adicional) (c) 10,5 a 12,375% 10,5 a 13,0%
(a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos; (b) Nível I - com-
posto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a institui-
ção em funcionamento; e (c) PR (patrimônio de referência) - composto pelo Nível I e por outros 
instrumentos subordinados capazes de absorver perdas quando do encerramento da institui-
ção. Também foi criado o Adicional de Capital Principal, que representa o capital suplementar 
de conservação (fi xo) e contracíclico (variável) que, ao fi nal do período de transição, deverá ser 
de no mínimo 2,5% e no máximo 5% do montante dos ativos ponderados pelo risco, sendo que 
este percentual será estabelecido pelo BACEN conforme as condições macroeconômicas da épo-
ca. As novas regras de Basileia III passaram a vigorar a partir de 1º de outubro de 2013 e se-
guem cronograma elaborado internacionalmente até sua efetiva implantação em 1º de janei-
ro de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas a apuração das exigibilidades de patrimô-
nio de referência e o índice de Basileia:

a) Nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação:
 31/12/2017 Constituição Reversão 31/12/2018 Constituição Reversão 31/12/2019
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Ativo
Crédito Tributário - Diferenças Temporárias 5.271 - (2.322) 2.949 593 - 3.542
Crédito Tributário - Base Negativa de CSLL 423 - (423) - - - -
Crédito Tributário - Prejuízo Fiscal 9.227 - (577) 8.650 - (2.722) 5.928
Total 14.921 - (3.322) 11.599 593 (2.722) 9.470
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Passivo
IR Diferido sobre diferenças temporárias (8.570) (930) - (9.500) (309) - (9.809)
Provisão para IR sobre superveniência (5.946) (1.639) - (7.585) - 2.213 (5.372)
Total (14.516) (2.569) - (17.085) (309) 2.213 (15.181)
Impostos diferidos líquidos 405 (2.569) (3.322) (5.486) 284 (509) (5.711)
b) Projeção de realização de impostos diferidos
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Prejuízo Fiscal 1.947 1.912 (494) 2.078 485 - - - - - 5.928
Diferenças Temporárias 1.470 499 92 31 122 - - - - - 2.214
Total do IR Diferido Ativo 3.417 2.411 (402) 2.109 607 - - - - - 8.142
Créditos Tributários de Contribuição Social
Diferenças Temporárias 882 299 55 18 74 - - - - - 1.328
Total da CSLL Diferida Ativa 882 299 55 18 74 - - - - - 1.328
Total 4.299 2.710 (347) 2.127 681 - - - - - 9.470

Em 31 de dezembro de 2019, o valor presente do total de créditos tributários é de R$ 7.763 e foi 
calculado com base na expectativa de realização das diferenças temporárias, descontadas pela 
taxa média de captação da Companhia, projetada para os períodos correspondentes. Os ajustes 
na determinação do lucro real dos valores de superveniência de depreciação de bens sobre 
operações de arrendamento mercantil devem ter tratamento diferenciado de forma a não 
produzirem efeitos no momento das verifi cações para constituição e manutenção do registro 
contábil do crédito tributário. A probabilidade de realização do crédito tributário, portanto, deve 
desconsiderar o prejuízo gerado pela superveniência de depreciação, conforme parágrafo 5º do 
artigo 1º da Resolução CMN nº 3.059/02 (com redação dada pela Resolução CMN nº 3.355/06). 
Ao dispensar a verifi cação do prazo de realização do crédito tributário originado de prejuízos 
fi scais ocasionados pela receita de superveniência, entende-se que tal ajuste possui condição 
especial somente aplicável à operação de arrendamento mercantil. Sendo assim, a projeção de 
realização dos créditos tributários acima exclui os resultados oriundos de Superveniência de 
Depreciação, contemplando somente outras receitas e despesas.
18. Adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Federal: Em 2009, a CSI-
LATINA Arrendamento Mercantil S.A., aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tri-
butos Federais, instituído pela Lei nº 11.941/09. O programa Federal incluiu débitos administrados 
pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vencidos até 30 de 
novembro de 2008. As principais teses inseridas no programa foram PIS/COFINS sobre recebimen-
to de Juros ao Capital Próprio e CPMF em operações de clientes. A opção pelo parcelamento dos 
débitos fi scais e previdenciários foi efetivada em novembro de 2009, com o valor total de R$ 2.857, 
dividido em 180 parcelas de R$ 15, atualizadas mensalmente pela taxa de juros Selic. O presente 
acordo encontra-se em dia e até o término do exercício de 2019 foram pagas 122 parcelas, res-
tando um saldo remanescente de R$ 1.691 (R$ 1.981 em 2018), conforme quadro abaixo:
 31/12/2019 31/12/2018
 IRPJ 580 679
 CSLL 770 902
 PIS 53 63
 COFINS 288 337
Total REFIS 1.691 1.981

Tributo Principal Juros Amortização Saldo Devedor
PIS 73 57 (77) 53
COFINS 394 305 (411) 288
CSLL 1.067 805 (1.102) 770
IRPJ 801 610 (831) 580
Total 2.335 1.777 (2.421) 1.691
19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento mercantil re-
cebidas antecipadamente no valor R$ 324 (R$ 776 em 2018) e a cessão de parcelas de arren-
damento realizada com instituição fi nanceira sem retenção de riscos e benefícios, o resultado 
apropriado pela fl uência do prazo de vencimento em 2019 foi de R$ 4.113 (R$ 3.880 em 2018).
Em 2018 foi efetuada a apropriação dos resultados de cessão com créditos de contratos de ar-
rendamento mercantil fi nanceiro celebrados até a data de encerramento das demonstrações fi -
nanceiras, no montante de R$ 4.695, esse valor foi revertido em 2019 e a movimentação está 
apresentada conforme quadro abaixo:
  Novas
  Cessões/ Apropriação
Rendas Antecipadas 31/12/2018 Recebimentos ao Resultado 31/12/2019
Cessão de Parcelas de 
 Arrendamento Mercantil 66 9.959 647 10.672
Recebimentos Antecipados 
 de Contraprestações 776 324 (776) 324
Total 842 10.283 (129) 10.996

Portarias Remotas 
evitam contágio

A tecnologia tem se mos-
trado uma ferramenta im-
portante para ajudar as 
pessoas a passarem pelo pe-
ríodo do isolamento social. 
Nos condomínios, além da 
limpeza das áreas comuns e a 
utilização de álcool em gel, as 
portarias remotas - ou seja, 
quando o atendimento ope-
racional de um condomínio 
está concentrado em uma 
central à distância - podem 
ganhar força enquanto vigo-
ra a medida de contenção 
do novo Coronavírus. A 
vantagem é que o sistema 
protege os profissionais, 
que não precisam mais ficar 
expostos na portaria, e evita 
o contato dos profissionais 
com moradores idosos ou 
em grupos de risco.

Na prática, o sistema in-
teligente permite com que 
moradores enviem um QR 
Code com data de expiração 
pré-determinada para liberar 
a entrada de prestadores de 
serviço ou familiares que 
venham ajudar idosos e mora-
dores com mobilidade reduzi-
da. Já sobre o serviço dos cor-
reios e entregas, a tecnologia 
também é uma aliada, como 
o investimento em armários 
eletrônicos individuais para 
cada apartamento. A solução 
envia uma mensagem para o 
celular dos moradores assim 
que uma correspondência é 
deixada no armário, facilitan-
do o recebimento e evitando 
com que a encomenda acabe 
passando por muitas pessoas 
do condomínio.
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Adotar medidas 
de segurança nas 
cobranças online 
evita fraudes nas 
compras 

Com os avanços tecnológicos 
e a praticidade nas compras 
no ambiente digital, surge 
uma nova preocupação para 
as empresas no e-commerce, 
a segurança nas transações 
de pagamentos. Estima-se que 
uma pessoa é vítima de fraude a 
cada 14,8 segundos, de acordo 
com dados oficiais do Serasa. 

Com o aumento crescente 
das compras online e via app, 
vários golpes passaram a 
acontecer, que variam desde 
a coleta indevida de dados 
pessoais no ato da compra até 
o roubo dos dados dos cartões 
de crédito armazenados nos 
sites. Mas, quais medidas de-
vem ser adotadas para evitar 
as fraudes por terceiros? Em 
primeiro lugar, é fundamental 
investir em ferramentas que 
analisem os riscos nas transa-
ções, verificando se os dados de 
cadastro estão de acordo com 
as informações dos cartões 
de crédito inseridos no ato da 
compra. 

Entre os procedimentos 
mais seguros estão a consulta 
do CPF no sistema da Receita 
Federal e outros órgãos de 
proteção ao crédito, principal-
mente, nas compras de valores 
elevados que envolvam a opção 
de parcelamento. Outro ponto 
importante são os dispositivos 
antifraude, como análise de IP, 
endereço de entrega, e-mail e 
dados cadastrados. 

Para assegurar as compras 
e combater as fraudes é es-
sencial meios de pagamento 
e certificados digitais que 
codificam as informações 
preenchidas pelos clientes, 
para que os dados não vazem 
e sejam usados de forma inde-
vida. É importante investir em 
um site que ofereça proteção 
criptografada na transferência 
de dados entre o computador e 
servidor para identificar se os 
padrões de compra possuem 
uma linearidade. 

De acordo com Renato 
Galletti, gerente de marke-
ting e inside sales da Yapay, 
plataforma intermediadora de 
pagamentos e unidade de ne-
gócios da Locaweb, "nem todo 
e-commerce tem infraestrutu-
ra para identificar as fraudes 
nas compras, mas, felizmente 
com a ajuda da tecnologia, é 
possível contratar interme-
diadores de pagamentos, que 
fazem de forma integrada a 
análise de risco dentro das 
questões legais, sobre a pro-
teção dos dados assegurando 
os processos de compra para 
as lojas virtuais", afirma. Fonte 
e mais informações: (www.
yapay.com.br). 

Elizabeth N. Sinnott (*)

Então! Parece que atualmente 
essa forma de estabelecer as 
atividades profissionais está 

mais em evidencia, não é mesmo? 
Isso é algo positivo? Confunde os 
objetivos que a pessoa quer da sua 
carreira profissional? Ou a pessoa 
hoje tem a possibilidade de colocar 
em pratica habilidades diversas que 
possui?

Bem, posso começar a falar das 
minhas atividades profissionais, por 
exemplo. Sou professora do ensino 
superior, graduação, pós-graduação, 
também atuo em diversas formas 
metodológicas, em cursos presen-
ciais, semipresenciais e à distância. 
Sou psicóloga clínica, consultora de 
educação corporativa, palestrante, 
coach e ainda sou síndica. Muitas 
atividades, não é mesmo! Porém 
todas elas estão ligadas à minha 
missão. Trabalhar com pessoas e de 
alguma forma contribuir para que 
elas elevem o seu nível de satisfação.

Alguns autores atualmente falam 
muito sobre felicidade. Inclusive 
a felicidade no trabalho. Mas será 
que esse tema um tempo atrás era 
relacionado com a nossa atividade 
profissional? Ou será que apren-
demos que trabalho é uma coisa e 
felicidade é outra?

Múltiplas atividades profissionais e a 
importância do seu propósito

Você já ouviu falar de pessoas que têm atividades profissionais diversas? Ou alguém que em algum momento mudou completamente a sua carreira?
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Interessante entender sobre a 
importância de se estabelecer ob-
jetivos na vida profissional como 
também pessoal. Ter cada vez mais 
claro o seu real proposito de vida. E 
por qual razão? Para entender sobre 
a sua necessidade de pertencer a 
alguma coisa. 

É uma necessidade humana. O pro-
pósito traz sentido à vida, desenvolve 
a motivação, influencia diretamente 
a forma de se comportar, inclusive 
nos processos de decisão. É uma 
condição que vem internamente, 
ou seja, não existe um movimento 
externo que vai impor o seu propó-

sito. Carla Furtado, conhecedora do 
tema felicidade, afirma que "quando 
se identifica o propósito, fica mais 
fácil gerenciar o sacrifício". Isso tem 
um sentido muito grande de identi-
ficarmos mais momentos felizes nas 
atividades profissionais. 

Aqui está a importância de en-
tendermos, pois assim poderemos 
usufruir de uma diversidade de 
atividades que estejam ligadas ao 
que eu quero impactar no mundo, 
ou seja, um legado que pode ser 
exercido em múltiplas atividades. O 
que importa é que essa diversidade 
de atuação não é apenas para se ter 

mais trabalho e fazer "um pouco de 
cada coisa", e sim, segundo muitos 
especialistas, que essas atividades 
estão ligadas aos objetivos que dão a 
oportunidade de desempenhar com 
sua coleção de habilidades e que, 
de formas diferentes, o indivíduo 
pode contribuir e pode gerar algum 
impacto no meio que está inserido 
e desempenhando.

Com isso, entendemos que nessa 
era atual as pessoas estão cada vez 
mais atentas à sua satisfação no tra-
balho. Por isso, a busca de trabalhos 
voltados à sua missão, a atividades 
que estejam conectadas à sua visão 
de mundo e à sua identidade está 
muito maior. Por essa razão, é muito 
importante o processo de autoco-
nhecimento para que o indivíduo 
consiga ter uma maior clareza do 
que deseja e assim, poder conectá-lo 
a atividades diversas profissionais, 
ou até mesmo, uma mudança de 
carreira. 

Até porque, se a atividade ou 
profissão atual não estiver trazen-
do satisfação, prazer, felicidade e 
realização, qual a função legitima 
disso tudo?! Isso é ter propósito 
no trabalho. Existem várias dicas 
para que você possa identificar se 
há possibilidade de multiplicar a 
sua atuação profissional. E muitas 
delas estão ligadas à ampliação da 

autoconsciência. Perceber sobre 
o que você faz, como faz e qual a 
sensação quando termina. 

Se sente mais entusiasmado, mais 
satisfeito com quais atividades?  Fi-
que atento e não esqueça de registrar 
essas percepções. Enumere o que 
considera como potenciais em você 
e limitações, no mínimo 3 de cada. 
Com essas informações você tem 
condições de estabelecer um plano 
de ação para realizar melhorias no 
seu cotidiano, estabelecer objetivos 
de desenvolvimento e estar mais 
atento ao nível de satisfação tão 
merecido! 

Nesse atual cenário, com a mul-
tiplicidade presente nas atividades 
profissionais, além dos indivíduos 
buscarem elevar o nível de satisfação 
na sua carreira e diversificarem o seu 
cotidiano, o grande significado é que 
o processo de autoconhecimento vai 
ser o maior facilitador para identifi-
car o seu propósito e proporcionar 
realizar diferentes escolhas de atu-
ação, com a possibilidade de colocar 
em prática o seu melhor em diversas 
atividades e, principalmente estar 
conectado com o que realmente traz 
sentido à vida.

(*) - É psicóloga, professora nos cursos de 
Gestão de RH, Coaching e Desenvolvimento 

Humano e Administração de Empresas, do 
Centro Universitário Internacional Uninter.

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 61.444.949/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$ Mil)
ATIVO   Nota    2.019    2.018
CIRCULANTE 1.627 1.713
Disponibilidades 3.G 1.421 1.164
TVM e Intrum. Financ. Derivativos - 3
Cotas de Fundo de Investimento - 3

Outros Créditos 155 502
Carteira de Cambio 7 322
Cambio Comprado a Liquidar - 20
Direitos sobre Vendas de Cambio 7 302

Diversos 148 180
Impostos e Contrib. a Compensar 112 106
Pagamentos a Ressarcir 11 5
Devedores Diversos- País 25 69

Outros Valores e Bens 51 44
Despesas Antecipadas 51 44

NÃO CIRCULANTE 43 31
Imobilizado 43 31
Imobilizado de Uso 43 31
Imobilizações em curso 30 19
Instalações 4 4
Moveis e Equipamentos de Uso 22 22
Sist.de Comunicação - Equipamentos 10 10
Sistema de Processamento de Dados 16 16
Sistema de Segurança 5 -
(-) Depreciação Acumulada (44) (40)

Intangivel - -
Gastos Organiz.e Expansão - -
Gastos c/ Aquis. Desenv. Logiciais 3 3
(-) Amortização Acumulada         (3)         (3)

TOTAL DO ATIVO    1.670    1.744

PASSIVO   Nota    2.019    2.018
CIRCULANTE 551 682
Outras Obrigações 551 682
Cobrança e Arrecadação de Tributos-IOF 32 17

Carteira de Cambio - 322
Cambio Vendido a Liquidar - 302
Obrigações por Compra de Cambio - 20

Fiscais e Previdenciárias 71 37
Impostos e Contr. a Recolher 71 37

Diversos 448 306
Obrigações Trabalhistas 55 40
Provisão p/pagamentos a efetuar - ADM 306 211
Credores diversos -País 87 55

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.119 1.062
Capital Social 1.036 1.036
Domiciliados no País 1.036 1.036

Reservas de Lucros 83 304
Reservas Especiais de Lucros 83 304

Lucros ou Prejuízos Acumulados           -      (278)
TOTAL DO PASSIVO E PATR.LIQUIDO    1.670    1.744

   2.019    2.019    2.018
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2º Sem. Exerc. Exerc.
Receitas da Intermediação Financeira 3.096 5.113 6.010
Rendas com operações de Câmbio 3.096 5.113 6.010
Despesas da Intermediação Financeira (405) (590) (988)
(-) Despesas de Câmbio (405) (590) (988)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2.691 4.523 5.022
Outras Receitas /Despesas Operacionais (2.489) (4.452) (4.525)
Rendas com Prestação de Serviços 64 64 -
Despesas de Pessoal (516) (962) (705)
Outras Despesas Administrativas (1.899) (3.322) (3.567)
Despesas Tributárias (138) (232) (253)
Resultado Operacional 202 71 497
Resultado Não Operacional 5 11 12
Resultado Antes da Trib. s/Lucros e Particip. 207 82 509
IRPJ e Contribuição Social (24) (24) (205)
Prejuízo (Lucro) Liquido do exercício 183 58 304
Quantidade de Cotas 1.036 1.036 1.036
Prejuízo Liquido por Cota do Capital Social 0,18 0,06 0,29

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Reservas Luc/Prej.

Realizado de Lucros  Acumul.      Total
Saldos em 1º/01/2019 1.036 304 (278) 1.062
Lucro Liquido do Periodo - - 58 58
Destinação do lucro liquido
Reserva especial de lucros - 58 (58) -
Red. Res. mediante prej. acum.              -         (278)         278           -
Saldos em 31/12/2019       1.036           84             -     1.120
Mutações do Período - (220) 278 58
Saldos em 1º/07/2019 1.036 26 (125) 937
Lucro Liquido do Periodo - - 183 183
Destinação do lucro liquido
Reserva especial de lucros              -          183        (183)           -
Saldos em 31/12/2019       1.036          209        (125)     1.120
Mutações do Período - 183 - 183
Saldos em 1º/01/2018 1.036 - (278) 758
Lucro Líquido do Período - - 304 304
Destinação do lucro liquido
Reserva especial de lucros              -          304        (304)           -
Saldos em 31/12/2018       1.036          304        (278)     1.062
Mutações do Período - 304 - 304

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA -  MÉTODO INDIRETO
   2.019    2.019    2.018
2º Sem. Exerc. Exerc.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 185 61 308
Lucro Líquido do Exercício 183 58 304
Ajustes por:
Depreciações e Amortizações 2 3 4
Variação de Ativos e Obrigações (719) 211 (104)
(Aumento) Redução Aplicação Financeira - 2 (3)
(Aumento) Redução de Outros Créditos 1.489 346 (455)
(Aumento) Redução em Outras Valores e Bens (12) (7) (2)
(Aumento) Redução em Relações Interdepen. (47) - -
Aumento (Redução) em Outras Obrigações (2.149) (130) 356
Caixa Líquido das atividades Operacionais (534) 272 204
Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimentos
Compra de Ativo Permanente ou Diferido (10) (15) (10)
Caixa Líq. Obtido nas Ativ. de Investimentos       (10)      (15)      (10)
Aumento (Diminuição) do Caixa
  e Equivalente de Caixa no Exercício     (544)     257      194
Aum. (Dim.) do Caixa e Equiv. no exercício (544) 257 194
Caixa e Equiv. de caixa no inicio do periodo 1.965 1.164 971
Caixa e Equiv. de caixa no final do periodo 1.421 1.421 1.165

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional: A Sagitur Corretora de Câmbio Ltda foi autoriza-
da a operar pelo Banco Central do Brasil em fevereiro de 2017, com prazo de
duração indeterminado. A sociedade tem por objeto social para realizar ope-
rações no mercado de cambio. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societá-
ria, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as dire-
trizes estabelecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As demonstrações
contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão
sendo apresentadas em Reais mil (R$ mil) e foram aprovadas pela adminis-
tração da corretora em 28 de fevereiro de 2020. 3. Resumo das Principais
Práticas Contábeis: Os principais critérios adotados para a elaboração das
demonstrações contábeis são os seguintes: a) Apuração de Resultados: O
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil
de competência de exercício. b) Estimativas Contábeis: As demonstrações
contábeis, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, incluem algu-
mas contas cujos valores são determinados por estimativas baseadas na
experiência passada, legislação vigente, probabilidade de ocorrência de
eventos sujeitos ou não ao controle da Administração, etc. Essas estimati-
vas são revistas pelo menos anualmente buscando-se determinar valores
que mais se aproximem das efetivas liquidações de ativos ou passivos con-
siderados. c) Imobilizado de Uso: Estão contabilizados ao custo da aquisi-
ção e as depreciações efetuadas pelo método linear, com base em taxas
que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens, sendo 20% a.a.
para Sistemas de Processamento de Dados e 10% a.a. para Instalações,
Móveis e Equipamentos, Sistemas de Comunicação. d) Ativo e Passivo Cir-
culante e Não Circulante: São demonstrados pelos valores de realização e
liquidação, respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem
como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balan-
ço, reconhecidos em base “pró rata” dia. e) Provisão para Imposto de Renda
e Contribuição Social: O imposto de Renda e a Contribuição Social, quando
aplicáveis, são calculados com base no Lucro Tributável ajustado nos ter-
mos da Legislação pertinente. f) Provisão para Férias: Constituída com
base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e inclui
as parcelas dos encargos sociais correspondentes. g) Caixa e Equivalentes
de Caixas: Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibi-
lidades em moeda nacional e estrangeiras

   2.019    2.018
Disponibilidades    1.421    1.164
Caixa 844 363
Banco Conta Movimento 420 292
Disponibilidades em moeda estrangeira 157 509
4. Disponibilidades em Moedas Estrangeiras:
Moedas Estrangeiras    2.019    2.018

      157       509
- Dólar Americano (220) 20 285
- Euro (978) 77 92
- Peso Argentino (706) 8 8
- Franco Suíço (425) 7 5
- Libra Esterlina (540) 22 73
- Dólar Canadense (165) 13 29
- Peso Chileno (715) 10 17
5. Capital Social: O Capital Social em 31 de dezembro de 2019 e 2018, está
representado por 1.036.381 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, totalmente subscritas e integralizadas conforme instrumento par-
ticular de alteração contratual 14 de setembro de 2016. 6. Reserva de Lu-
cros: Conforme Ata realizada em 30 de abril de 2019, os sócios decidiram
pela destinação do lucro liquido de 31.12.2018 no valor de R$ 304 mil, para a
absorção de prejuízo de exercícios anteriores no montante de R$ 278 mil. O
saldo restante de R$ 26 mil, está registrado na conta de Reserva de Lucros
especiais, para que os administradores decidam pela sua utilização. 7. Con-
tingências: A corretora está contestando perante MM juízo de Direito da 1º
Vara Cível do Foro Regional I Santana, ao processo de Ação de Responsabi-
lidade Civil Indenizatória por Danos Morais, com valor inicial de R$ 42 mil. Os

assessores jurídicos e a administração da corretora entendem que o risco
de perda é possível para o processo e não constituiu a respectiva provisão.
As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revi-
são e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições
permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por
períodos variáveis de tempo. 8. Remuneração do Capital Próprio: No exer-
cício de 2019 e 2018 a instituição não distribuiu juros sobre capital próprio,
conforme faculta o artigo 9 da Lei 9249/95. 9. Ouvidoria: O componente
organizacional encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às
disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN 3.849 de 25 de mar-
ço de 2010. 10. Partes Relacionadas: A Corretora não possui transações
com outras partes relacionadas. 11. Remuneração da Administração: A re-
muneração paga aos administradores estão assim representadas:

   2.019    2.018
Honorários da diretoria 95 78
12. Limites Operacionais (acordo de Basileia): As instituições financeiras
estão obrigadas a manter um patrimônio de referência para o limite de
Basileia, compatível com os riscos de suas atividades e dos ativos ponde-
rados pelo risco. O PR é calculado em conformidade com as Resoluções nº
4.192, 4.193 e 4.194 de 2013 do Conselho Monetário Nacional o qual abran-
ge os riscos de créditos, riscos de mercado e risco operacional. Em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 o PR, calculado para a Instituição está demons-
trado a seguir:
Patrimônio de referência para os limites da Basiléia-    2.019    2.018
Taxa de Câmbio 1.120 212
13. Eventos Subsequentes: Em 31 de dezembro de 2019, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta de uma nova doença que
estariam ocorrendo devido a um novo Coronavírus (COVID-19). Esse evento
acabou afetando a economia mundial e, certamente, poderá gerar impactos
que devem ser refletidos, em alguma extensão, nos demonstrativos contá-
beis e financeiros das empresas brasileiras. Nesse momento, a Administra-
ção da "Instituição" ainda não pode mensurar os efeitos econômicos decor-
rentes da propagação do Coronavírus (COVID-19).

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
São Paulo, 16 de março de 2020.
Ilmos. Senhores Diretores e Administradores da Sagitur Corretora de Câm-
bio Ltda. São Paulo SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis
da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. (“Corretora”), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o semestre e exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre e exercício findo nessa data, de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação
à “Instituição”, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. As Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2018 apresentadas de forma comparativa foram
por auditadas com o relatório emitido em 19 de março de 2019, com ressal-
vas, quanto os saldos correspondentes a “Disponibilidade em Caixa” no
valor de R$ 363 mil e “Disponibilidade em Moedas Estrangeiras - Espécie” no
valor de R$ 480 mil está baseada em controles internos, não foram formali-
zados os termos de conferência de caixa em reais e moedas estrangeiras.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o
relatório do auditor: A administração da “Instituição” é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório

da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi-
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsisten-
te com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e
da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ‘as
“Instituição” autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a “Instituição” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a “Instituição” ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da “Instituição” são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com

as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, 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 rele-
vante 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
“Instituição”. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da “Instituição”. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a “Instituição” a não mais se manter em continuidade operacio-
nal. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis,inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1
Alcindo Takachi Itikawa - Contador CRC 1SP088652/O-9

Ana Maria Coelho da Mata  -  Sócia - Administradora                              Eliana Castro dos Santos Bondezan  -  Contadora - CRC - 1SP141225-O/6
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A restrição de aglo-
merações públicas 
levou os estabele-

cimentos de todo o país a 
baixar as portas e a viver 
uma expectativa diária 
sobre quanto tempo as 
empresas serão capazes de 
sobreviver nessas circuns-
tâncias. 

Diante desse cenário, 
empresários precisam 
usar a criatividade para re-
duzir as perdas, equilibrar 
o caixa, evitar demissões e 
até mesmo encerrar defi-
nitivamente as atividades. 
Nesse contexto, uma das 
principais estratégias que 
vem sendo utilizadas pelos 
proprietários é a venda de 
vouchers. Cesar de Ranie-
ri é proprietário do pub 
Kia Ora, bar localizado no 
bairro do Itaim Bibi em São 
Paulo. Aberta desde 2004, 
a casa aposta em música 
ao vivo e tem capacidade 
para até 500 pessoas. 

O empreendedor tem 
uma equipe de 50 fun-

Empresários precisam usar a criatividade 
para reduzir as perdas.
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 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: EVANDRO XAVIER DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico 
automotivo, nascido nesta Capital, SP, no dia (21/11/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edimilio Almeida da Silva e de Simone Xavier de Assis. A 
pretendente: JÉSSICA CAMPOS TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão analista de 
cadastro, nascida em Roseira, SP, no dia (06/05/1992), residente e domiciliada em Taboão 
da Serra, SP, filha de Gilson Galdino Teixeira e de Clemilda da Conceição Campos Teixeira.

O pretendente: RENATO CELERI SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (08/10/1996), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Paulo Cesar da Silva e de Valeria Celeri. A pretendente: LÉSLYE 
ELEOTERIO DE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Cotia, SP, no dia (22/02/1998), residente e domiciliada em Vargem Grande Paulista, SP, 
filha de Jose Quiterio Angelo da Silva e de Josiane Eleoterio de Oliveira.

O pretendente: LUCAS DE MELO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em Santo André, SP, no dia (19/05/1995), residente e domiciliado em Santo André, 
SP, filho de João de Deus da Silva e de Judite Maria Melo da Silva. A pretendente: LA-
RISSA CRISTINA BISPO SILVA, estado civil solteira, profissão analista de SAC, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (20/06/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Reinaldo da Silva e de Alessandra Aparecida Pereira Bispo.

O pretendente: LUCAS ROMARYO NASCIMENTO BARBOSA, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar administrativo, nascido em Vitória, ES, no dia (27/09/1993), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Deoclecio Barbosa e de Ma-
rilene Nascimento Barbosa. A pretendente: TALITA RODRIGUES DAMASCENO, estado 
civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Nossa Senhora 
do Ó, SP, no dia (13/12/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Cesar Damasceno e de Maria Lucia Rodrigues da Costa Damasceno.

O pretendente: LUIZ CARLOS AZEVEDO, estado civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (10/07/1978), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Azevedo e de Neide Vanda Manderle Azevedo. 
A pretendente: FERNANDA CAMILA DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão co-
merciante, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/10/1988), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Tereza de Souza Soares.

O pretendente: ALMIR MUNHOZ JUNIOR, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, SP, no dia (30/03/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Munhoz e de Marli Munhoz. A pretendente: MARIA 
SIMONE GOMES, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em 
Floresta, PE, no dia (01/11/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Gomes Neto e de Selicia Josina da Silva Gomes.

O pretendente: EDIVAN RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão confei-
teiro, nascido em Bonito de Minas, MG, no dia (28/04/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Silva Souza e de Ana Rodrigues de Souza. A 
pretendente: MIRIAN BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Capoeiras, PE, no dia (22/03/1993), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Francisco da Silva e de Maria Barbosa da Silva.

O pretendente: EVANDRO BARBOSA, estado civil divorciado, profissão pintor de autos, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (16/10/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito de Perus, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Barbosa e de Rosaria Maximino de 
Toledo Barbosa. A pretendente: ELIANE FATIMA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão agente operacional, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (29/11/1978), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Miranda da Silva 
e de Margarida da Silva Miranda.

O pretendente: FELIPE LUIZ CORREA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, 
profissão técnico em telecom, nascido nesta Capital, SP, no dia (11/06/1991), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Amauri do Nas-
cimento e de Salete do Amaral Correa da Silva. A pretendente: SABRINA CABRAL 
CORREA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em 
Caieiras, SP, no dia (21/09/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Cleomenes Santos Silva e de Nelci Cristina Cabral Silva.

O pretendente: ROBSON DA FONSECA BISPO, estado civil solteiro, profissão motorista 
de aplicativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (15/04/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Giovani Antonio Bispo e de Rosa Maria da Fonseca Bispo. 
A pretendente: JESSICA MOREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
operadora de máquinas, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/02/1992), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo dos Santos e de Denise Maria 
Moreira dos Santos.

O pretendente: MILTON ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão mistura-
dor, nascido nesta Capital, SP, no dia (10/08/1983), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cridemir da Silva e de Filomena da Silva. A pretendente: PAULA 
RENATA FRANCISCO, estado civil solteira, profissão auxiliar de operador, nascida em 
Bandeirantes, PR, no dia (31/07/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Maria Florentina Francisco.

O pretendente: LUIS FILIPE LIMA CORDEIRO, estado civil solteiro, profissão professor 
de inglês, nascido em Belo Jardim, PE, no dia (14/03/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luciano Cordeiro dos Santos e de Maria Andréa 
Lima de Melo. A pretendente: TAMIRES CRISTINA DA SILVA FONSECA, estado civil 
solteira, profissão balconista, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/11/2001), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Alves da Fonseca e de Andreia 
Cristina da Silva Fonseca.

O pretendente: WALDIR PEDROSO DE CAMARGO, estado civil divorciado, 
profissão operador de injetora plástica, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia 
(22/04/1975), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mateus 
de Camargo e de Geni Pedroso de Camargo. A pretendente: ELIANA RODRIGUES 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão representante de atendimento, 
nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (25/06/1975), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Gomes dos Santos e de Ilda Rodrigues 
dos Santos.

O pretendente: CARLOS ANDRÉ GREGÓRIO DA SILVA MORAIS, estado civil divor-
ciado, profissão mecânico, nascido em Jaboatão, PE, no dia (25/07/1980), residente 
e domiciliado em Franco da Rocha, SP, filho de João Gregório da Silva e de Maria do 
Carmo Tavares da Silva. A pretendente: ELINALVA DOS SANTOS ROCHA, estado 
civil divorciada, profissão mecânico, nascida em Jaboatão, PE, no dia (23/12/1985), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Rocha e de 
Maria das Dores Silva dos Santos.

O pretendente: WILSON SHIUJI ODA, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Barueri, SP, no dia (10/10/1960), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Takaharu Oda e de Nair Oda. A pretendente: LAURIVETE 
SOARES DE LIMA, estado civil divorciada, profissão aposentada, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (22/05/1959), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Hamilton Soares da Fonseca e Silva e de Cecilia de Lima Silva.

O pretendente: EDUARDO VAKAHARA, estado civil divorciado, profissão médi-
co, nascido nesta Capital, SP, no dia (22/04/1968), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Vakahara e de Sumico Vakahara. A pre-
tendente: ANA PAULA CARDOSO, estado civil divorciada, profissão enfermeira, 
nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (04/01/1975), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Vicente Cardoso e de Benedita Rosa 
de Oliveira Cardoso.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fissão autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 20/09/1985, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Valdir dos Santos e de Edna de 
Oliveira Gonçalves Santos. A pretendente: SILVÂNIA CARDOSO SANTANA, estado civil 
divorciada, profissão autônoma, nascida em Bodocó, PE, no dia 24/05/1985, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Zilton Joaquim Santana e de 
Zenilda Cardoso Santana.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: MARCELO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão engenheiro de 
software, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/04/1988, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Marcio Rodrigues e de Deise Costa Rodrigues. A pretendente: 
FABRICIA KELLY GONÇALVES LIMA, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida 
em Picos - PI, no dia 02/07/1990, residente e domiciliada em Picos - PI, filha de Jose Joaquim 
Gonçalves e de Teresa Gorete de Jesus Lima. Obs.: Edital recebido do Cartório de Picos - PI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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Solidariedade com a 
pessoa jurídica

O que estamos 
passando com a 
COVID-19 me lembra 
a alegoria bíblica de 
Jonas, aquele profeta 
que passou dias 
na barriga de uma 
baleia (o que deve ter 
inspirado Pinóquio)

Trata-se da história de 
uma profecia autor-
realizada: ao aten-

derem aos apelos de Jonas 
para que se convertessem, 
caso contrário o Céu viria 
abaixo, os ninivitas evitaram 
o pior. Em plena Quaresma, 
vivemos situação bastante 
semelhante: se atendermos 
aos apelos das autoridades 
de saúde, evitaremos a 
propagação do novo coro-
na vírus no Brasil. Porém, 
o efeito econômico da 
reclusão das pessoas é tão 
imprevisível quanto grave.

Assim como as pessoas 
naturais vão se recolher 
em suas casas, as pessoas 
jurídicas também redu-
ziram suas atividades a 
praticamente zero. E, em 
uma economia de mercado 
como a brasileira, a pessoa 
jurídica representa os elos 
de uma rede estreitamente 
interligada. Em outras pa-
lavras: a pessoa jurídica é 
formada pela inter-relação 
dos “contratos” que celebra 
e cada um desses contratan-
tes forma uma novas célula 
de atividade econômica que 
se junta a outros contratan-
tes, nova células, e assim 
sucessivamente.

Em uma economia 
de mercado como a 
brasileira, a pessoa 
jurídica representa 

os elos de uma 
rede estreitamente 

interligada.

Por exemplo: já há notí-
cias de desabastecimentos 
de matérias primas. Com 
isso, a indústria não produ-
zirá e, portanto, não vende-
rá produtos. Na sequência, o 
distribuidor desse produto 
tampouco terá o que vender. 
O mesmo acontece com o 
varejista e, por fim, com o 
consumidor final, que não 
terá o que comprar. Ainda 
que houvesse estoque, os 
trabalhadores estarão em 
casa durante o isolamento: 
não haverá produção e, 
nesses casos, o estoque de 
matéria prima acumulará (o 
que também é prejudicial ao 
desenvolvimento econômi-
co), acontecendo o mesmo 
com as mercadorias nas 
prateleiras, em razão da di-
minuição dos consumidores 
dada a restrição do horário 
de funcionamento das lojas. 
Os bancos não receberão 
suas dívidas e seus juros, 
o que poderá provocar o 
vencimento antecipado, 
resultando em um efeito 
dominó imprevisível para 
as pessoas jurídicas e para 
o mercado. Os investidores 
e os sócios não receberão 
seus lucros – a reserva para 
contingência está aí para 
propiciar a retenção dos 
dividendos em momentos 
de tamanha incerteza. Fi-
nalmente, os governos não 
receberão seus impostos, 
comprometendo o aten-

dimento às demandas da 
coletividade. Como se vê, o 
dia seguinte ao fim da pan-
demia da COVID-19 pode 
ser pior do que a fase aguda 
da doença que ela provoca.

No entanto, momentos de 
crise são mágicos e têm a 
capacidade de despertar a 
solidariedade do ser huma-
no. Desta vez, a solidarieda-
de não poderá ficar restrita 
ao relacionamento humano, 
terá que ser estendida à 
pessoa jurídica.

Também é certo que exis-
tem mecanismos jurídicos 
que protegem a execução 
do contrato, obrigando a 
observância da situação 
verificada no tempo da sua 
assinatura. Trata-se da con-
dição rebus sic stantibus, 
assim expressa na lei comer-
cial: “Quando, por motivos 
imprevisíveis, sobrevier 
desproporção manifesta 
entre o valor da prestação 
devida e o do momento de 
sua execução, poderá o juiz 
corrigi-lo, a pedido da par-
te, de modo que assegure, 
quanto possível, o valor real 
da prestação” (artigo 317). 
Como se vê, tal mecanismo 
jurídico requer a atuação 
do Poder Judiciário. Acon-
tece que submeter o efeito 
econômico da COVID-19 
à apreciação de um juiz 
pode prolongar o tempo 
até uma decisão e, com 
isso, aumentar o risco da 
imprevisibilidade.

A solidariedade não 
poderá ficar restrita 
ao relacionamento 

humano, terá que ser 
estendida à pessoa 

jurídica.

Neste ponto, volto à profe-
cia de Jonas: ela só se (auto) 
realizou porque todos, 
desde o rei até o escravo, 
vestiram-se de sacos e se co-
briram de cinzas, quer dizer, 
mudaram sua conduta para 
uma posição de humildade 
e de solidariedade. Essa é 
a postura que manterá os 
contratos e evitará a dis-
puta judicial no momento 
imediatamente seguinte à 
debelação da COVID-19.

A solidariedade com a 
pessoa jurídica implica a 
renegociação simples e flui-
da dos contratos afetados 
pela pandemia. Isso inclui 
o fornecimento a prazo, a 
inadimplência do cliente, a 
cobrança de juros por dívida 
concedida pelos bancos. 
Inclui a não execução de 
cláusulas contratuais de 
proteção do crédito (con-
venants) e de garantias, a 
redução da jornada de tra-
balho e a concessão de férias 
coletivas. Inclui, ainda, a 
dedução fiscal dos prejuízos 
causados pela pandemia 
e prorrogação da data de 
vencimento dos tributos. 
Inclui, finalmente, a reten-
ção de eventuais lucros, 
assegurando a perenidade 
da pessoa jurídica.

A pessoa jurídica não tem 
existência física; contudo, 
existe de maneira real e 
é sujeito de direito. Pode, 
então, ser também sujeito 
de solidariedade.

(*) - Sócio fundador 
do FF Advogados, responsável 

pelas áreas de Direito Público 
e Direito contábil IFRS 

(edison.fernandes@fflaw.com.br).

Edison Carlos Fernandes (*)

Bares apostam em venda 
de vouchers durante crise

Entre as diferentes naturezas de negócios atingidos diretamente pela crise do novo Coronavírus, 
os bares estão entre os principais afetados

venda dos vouchers para 
gerarmos uma receita e ao 
mesmo tempo estimular o 
nosso cliente, que também 
está sofrendo com toda 
essa situação”, relata.

Além de reforçar a ação 
com voucher, a analista de 
Alimentos e Bebidas da 
Unidade de Competitivi-
dade do Sebrae Nacional, 
Mayra Monteiro Viana, 
destaca que a interação 
com o cliente é funda-
mental em um momento 
como esse. “É comum que 
os consumidores já sigam 
seus bares preferidos nas 
redes sociais. Para manter 
o consumidor engajado, os 
bares podem realizar posta-
gens de dicas de elaboração 
de drinks dentro de casa, 
harmonização com comidas 
e até mesmo lives de shows 
em parceria com artistas 
locais. Essa é uma nova 
forma de entretenimento, 
que manterá o cliente por 
perto.”, explica a especia-
lista (AI/Sebrae).

cionários diretos e outros 
100 indiretos; é um dos 
que adotou a estratégia 
da venda de vouchers para 
seus clientes. A proposta 
de César é vender aos 

seus clientes um voucher 
de R$ 50, que será conver-
tido em um de R$ 100 de 
consumação, assim que a 
casa reabrir. “Nos pareceu 
interessante realizar a 

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br Es
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