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MERCADO
FINANCEIRO

Governo financiará 
salário de funcionário 
de pequenas e médias 
empresas com 
R$ 40 bilhões 
em crédito

Por Eduardo Moisés

Contábil
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A Huawei lançou um relatório que aponta as dez tendências para 
energia de telecomunicações até 2025. O estudo é baseado em dados 
quantitativos da própria Huawei e em casos concretos de usabilidade 
tecnológica. Como a tecnologia 5G está cada vez mais proeminente, 
as redes de telecomunicações precisam passar por três mudanças 
significativas: introdução de novos espectros e tecnologias, criação 
de novas estações de rádio base e aprofundamento na Computação 
Móvel de Borda (MEC, do inglês Mobile Edge Computing).  

Energia verde e digitalizada

Atualmente, mais do que nunca, as empresas na América Latina 
estão enxergando a importância de estarem preparadas para a im-
plementação de políticas de trabalho flexíveis, como o teletrabalho 
ou o trabalho remoto. O Brasil é o país líder nessa prática, com mais 
de 7 milhões de teletrabalhadores, segundo o Status do Teletrabalho 
na América Latina e no Caribe, de 2018, realizado pela Academia 
Internacional de Teletrabalho para a América Latina e o Caribe. Na 
sequência estão o México e a Argentina, com 2 milhões de pessoas, e 
o Chile, com quase um milhão.

Teletrabalho: desafios e benefícios

Em um mercado competitivo como o da tecnologia, inovar é preciso 
para sobreviver. Natália Ferreira, gerente de programas estratégicos 
na Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), apoia diariamente 
o desenvolvimento de empreendedores e avalia que o essencial neste 
processo são as chamadas soft skills: “as competências técnicas ten-
dem a ser mais fáceis de se desenvolver, pois podem ser ensinadas
e aprendidas. Já habilidades como comunicação e criatividade, por
exemplo, são mais subjetivas”.

Desenvolver habilidades de inovação

freepik

Negócios em Pauta

Forma de Entretenimento
Destinada à venda de ingressos on-line, a Bilheteria 

Express é uma plataforma que atua em âmbito nacional. 
Com o cancelamento dos shows e espetáculos, oferece 
gratuitamente um conteúdo repleto de cultura para que as 
pessoas possam agregar qualidade no tempo em que pas-
sam em casa. Peças teatrais, comédias standup, palestras, 
shows, tudo ao acesso de um clique. Uma seleção de alta 
qualidade disponível a todos, sem a necessidade de cadas-
tro e totalmente gratuita. Para ter acesso, basta clicar no 
link: (www.bilheteriaexpress.com.br/apresentacoes-online.
html).    Leia a coluna completa na página 3

Reprodução

News@TI

Ade Sampa passa a atender o micro e 
pequeno empreendedor

@A Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefei-

tura de São Paulo, iniciou parceira com o Banco do Povo, 
programa de microcrédito do Governo do Estado de São 
Paulo, 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 
econômicos da pandemia de Coronavírus. Com taxa de 
juros de 0,35% ao mês, carência de até 90 dias para o pri-
meiro pagamento e prazo de até 36 meses para quitação, 
a nova linha estará disponível até 30 deste mês, podendo 
ser prorrogada em virtude do impacto do Coronavírus nos 
pequenos negócios (atendimento@adesampa.com.br). 

Leia a coluna  completa na página 2
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Aplicativos de delivery anunciam medidas emergenciais.

A opção pelo delivery 
tornou-se a principal 
saída para os segmentos 
de alimentação depois 
do anúncio das 
recomendações de 
isolamento da população 
e a determinação do 
fechamento de grande 
parte do comércio em 
muitas capitais brasileiras

Diante dessa realidade, o 
Sebrae buscou sensibilizar 

as empresas responsáveis pelas 
principais plataformas de en-
trega do país para minimizar os 
efeitos da crise que, no campo 
econômico, atingem principal-
mente os pequenos negócios, 
afetados pelas mudanças de 
rotinas, perda de clientes e 
quedas no faturamento.

De acordo com o analista do 
Sebrae, Flávio Petry, as ini-
ciativas dos aplicativos repre-
sentam um passo importante 
para os pequenos negócios 
neste momento. “As medidas 
anunciadas pelas empresas 
de aplicativos representam 
uma conquista inicial para o 
segmento, pois, aos poucos, 
pela livre concorrência, as pla-
taformas devem oferecer cada 
vez mais benefícios”, analisou.

A atuação do Sebrae como 
articulador em prol dos pequenos 
negócios foi fundamental para 
a Uber Eats anunciar que vai 
possibilitar aos donos de peque-
nos restaurantes que recebam 
pagamentos diários pelas vendas 
realizadas, em vez de receberem 
semanalmente. A ideia é gerar 

Sebrae mobiliza aplicativos de delivery 
em prol dos pequenos negócios
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maior fluxo de caixa para garan-
tir a manutenção dos negócios, 
permitindo o pagamento de 
fornecedores e funcionários.

Além disso, os restaurantes 
interessados em aderir ao 
serviço do Uber Eats serão 
autorizados com maior rapidez. 
As micro e pequenas empresas 
do segmento de alimentação 
também serão isentas da taxa 
de retirada quando os clientes 
fizerem o pedido pelo aplicativo, 
mas optarem por buscar a refei-
ção no restaurante (take out).

Por outro lado, para incen-
tivar os consumidores a usar 
o serviço, o Uber Eats vai
oferecer entrega grátis para
quem fizer pedidos nesses
restaurantes, considerados
independentes (sem filiais),
e vai intensificar as ações de
marketing dos pequenos ne-
gócios, pelo próprio app e por
e-mail,  dando mais visibilidade 
aos empreendimentos locais.
Os entregadores, por sua vez,
vão receber ajuda financeira

por fazer parte dessa iniciativa, 
receberá seu pagamento em sete 
dias após a venda nos meses de 
abril e maio. 

A expectativa é injetar até 
R$600 milhões no mercado 
brasileiro. E, para minimizar o 
impacto ocasionado pela restri-
ção de atendimento, nos casos 
em que o consumidor optar por 
ordenar o pedido via aplicativo, 
retirando diretamente no bal-
cão dos restaurantes parceiros, 
o IFood devolverá o valor inte-
gral arrecadado com as taxas de
serviço aos estabelecimentos.

Além dos serviços de entre-
ga, o setor de alimentação tem 
buscado alternativas para driblar 
a crise. A analista de Competi-
tividade do Sebrae Maíra Viana 
explica que os empreendedores 
devem, primeiramente, passar 
credibilidade e conhecimento 
sobre as recomendações das 
autoridades quanto aos cuidados 
de higiene e prevenção adotados. 
Para isso, é necessário informar, 
por meio dos canais de atendi-
mento, que o manual de boas 
práticas está sendo seguido.

Em relação às vendas, é im-
portante ampliar a presença 
digital do negócio, tendo em 
vista que as pessoas não estão 
mais circulando pelas ruas. 
Segundo a especialista, vale 
oferecer um cardápio reduzido 
com a possibilidade de levar o 
produto para casa (take out) 
para ajudar a manter clientes. 
Para reduzir custos, a princi-
pal orientação é não estocar 
e aproveitar o momento para 
ofertar produtos perecíveis e 
negociar (AI/Sebrae).

para comprar produtos de hi-
gienização, como álcool em gel. 

Nesta semana, o Sebrae 
deve lançar conteúdos, em 
parceria com o IFood, para 
orientar os pequenos negócios 
na implementação do delivery, 
adequando o serviço aos proce-
dimentos corretos e cuidados 
necessários para cumprir as 
fichas técnicas dos alimentos, 
com a definição de porções, 
dentre outras orientações. O 
aplicativo também anunciou 
uma série de medidas para 
apoiar os pequenos negócios.

 A partir de 2 de abril, o IFood 
vai destinar R$ 50 milhões de sua 
receita na forma de um fundo 
de assistência a restaurantes, 
com foco nos pequenos estabe-
lecimentos locais. O crédito será 
gerado por meio de isenção de ta-
xas de intermediação dos serviços 
utilizados. Para melhorar o fluxo 
de caixa, também antecipará os 
recebimentos dos restaurantes, 
sem custo adicional. Dessa for-
ma, todo restaurante que optar 

10 PASSOS 
PARA AS 
EMPRESAS 
SObREvIvEREM 
à CRISE ATuAL 

   Leia na página 6

Enem digital
As provas do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) 2020 serão 
aplicadas em 11 e 18 de outubro, na 
versão digital, e 1º e 8 de novembro, 
impressa.  As inscrições devem 
ser realizadas de 11 a 22 de maio, 
no site (https://enem.inep.gov.br/
participante/#!/). O participante 
que optar por fazer o Enem 2020 
impresso não poderá se inscrever 
na edição digital. Após concluir o 
processo, o candidato não poderá 
alterar a opção que escolher.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/10-passos-para-as-empresas-sobreviverem-a-crise-atual/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-01-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-01-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/huawei-preve-energia-verde-e-digitalizada-para-as-telecomunicacoes-ate-2025/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/especialistas-dao-dicas-para-quem-quer-desenvolver-habilidades-de-inovacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/teletrabalho-como-superar-desafios-e-oferecer-beneficios-para-empresas-e-colaboradores/
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News@TI
Plataforma gratuita para gerenciamento de 
projetos sociais
@O Instituto Tecnológico e Vocacional Avançado (ITEVA), de Aquiraz, 

Ceará, acaba de disponibilizar sua plataforma de Gerenciamento de 
Projetos Sociais, até então, de uso exclusivo, para que outras entidades 
do Terceiro Setor deem continuidade às suas atividades. Assim, um dos 
setores mais importantes para a sociedade não deixa que o país sofra 
impactos ainda mais sérios, em tempos de pandemia e estado de cala-
midade pública, decretado pelo Senado. O SISGER é uma plataforma 
criada para solucionar problemas de Organizações da Sociedade Civil no 
gerenciamento de seus projetos sociais e de resultados. Ela atende aos 
princípios legais estabelecidos no Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil – MROSC, e está em total conformidade à gestão de 
recursos privados e mistos (sisger.iteva.org.br).

Shutterstock lança biblioteca de imagens 
em vídeo para usuários móveis
@A Shutterstock anunciou que que seu banco de imagens está 

disponível para licença no aplicativo iOS e Android em SD, HD 
e 4K. Com mais de 17 milhões de vídeos na coleção, pesquisar, sal-
var e licenciar conteúdo de imagens permite que os clientes criem 
conteúdo de vídeo envolvente a partir de um dispositivo móvel ou 
tablet (www.shutterstock.com).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ISSN 2595-8410

Garantindo a prestação de 
serviços em tempos desafiadores

São tempos difíceis para todos 
nós. Os desafios que o vírus da 
Covid-19 tem apresentado a go-

vernos, empresas, escolas e famílias do 
mundo todo têm sido um verdadeiro 
teste para a nossa agilidade em respon-
der a uma situação em rápida mudança. 
Mas também é uma demonstração de 
como somos engenhosos e resilientes 
enquanto comunidade global e como 
nossa união em momentos de crise é 
o que temos de melhor!

No cenário atual, empresas estão 
buscando maneiras proativas de for-
necer o melhor apoio possível a uma 
crescente força de trabalho remota 
de colaboradores, parceiros e clien-
tes. Um relatório recente do Uptime 
Institute Intelligence recomenda: “Os 
planos de continuidade de negócios 
devem ser atualizados para incluir 
medidas profiláticas (por exemplo, 
exigindo que os funcionários essen-
ciais sejam vacinados no início de 
cada temporada de gripe) e medidas 
de preparação (revisão da resiliência 
digital, redundância das instalações, 
acordo de prestação de serviços do 
fornecedor, etc.)”.

Além disso, as empresas devem “rever 
planos, procedimentos e políticas de re-
cuperação de desastres (por exemplo, 
procedimentos padrão de operações e 
de emergência), declarações de objeti-
vos, entre outros, e atualizar conforme 
necessário para se adequarem às con-
dições atuais e antecipadas”.

Gostaria de compartilhar algumas das 
orientações que estamos divulgando 
aos nossos clientes e parceiros para 
ajudá-los a reforçar suas operações 
de negócios para lidar com qualquer 
imprevisto que possa surgir.

Aumento da agilidade na atenuação 
de riscos

As operações empresariais depen-
dem da disponibilidade permanente 
da infraestrutura de TI, garantindo a 
proteção dos dados e a continuidade das 
operações. Um aspecto importante de 

manter uma empresa conectada online 
é ter fontes de energia redundantes. 
Além disso, ter um site espelhado 
para operações de TI 
em um local diferente é 
fundamental para que as 
equipes possam manter 
as aplicações e bancos de 
dados em funcionamento 
no caso de um desastre 
geográfico.

Melhorar a continui-
dade de negócios e a 
prontidão para recu-
peração de desastres

Manter a empresa 
em funcionamento, in-
dependentemente de 
qualquer interrupção 
(planejada ou não), é um 
requisito fundamental 
para todas as organi-
zações, em todos os 
setores. A implantação 
e a gestão de soluções 
de continuidade de ne-
gócios (BC) e recupera-
ção de desastres (DR) 
podem reforçar sua ca-
pacidade de atender os seus usuários 
de forma contínua.

Garantir a alta disponibilidade da 
multicloud

Além de aumentar a agilidade e a 
escalabilidade das ope-
rações de negócios, a 
alta disponibilidade da 
multicloud pode ajudar a 
proteger os valiosos apli-
cativos e ativos de dados 
da sua empresa. Dominar 
a multicloud significa al-
cançar três níveis diferen-
tes de alta disponibilidade 
na cloud: dados a dados, 
aplicações a aplicações e 
cloud-to-cloud.

Proteção de dados na 
cloud

Os dados armazenados 
na cloud também reque-
rem proteção. Há empre-
sas que oferecem soluções 
de backup e recuperação 
de desastres baseadas na 
cloud e alimentadas por 
plataformas de gestão de 
dados que fazem cópias 
de segurança e recupe-
ram dados e aplicações 

em instalações de clientes, clouds de 
hiperescala e data centers de terceiros.

Alguns passos são essenciais para reforçar as operações neste momento. Jim Poole, vice-presidente de 
Business Development na Equinix

São Paulo, quarta-feira, 01 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

“Um aspecto 
importante de 
manter uma 
empresa conectada 
online é ter 
fontes de energia 
redundantes. Além 
disso, ter um site 
espelhado para 
operações de TI em 
um local diferente 
é fundamental para 
que as equipes 
possam manter 
as aplicações e 
bancos de dados em 
funcionamento no 
caso de um desastre 
geográfico.
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Segundo a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a pandemia do novo 
Coronavírus poderá resultar em até 25 
milhões de novos desempregados no 
mundo. No entanto, o brasileiro que 
sempre foi muito criativo pode apro-
veitar este momento de mudanças para 
repensar sua forma de trabalhar e en-
xergar o home office como um incentivo 
para descobrir novas formas de manter 
as economias em dia com muita chance 
de prosperidade e sucesso por meio do 
seu próprio negócio.

Nanofranquias como soluções - Segun-
do dados da Associação Brasileira de 
Franchising – ABF, o setor demonstra 
consistência e estabilidade e o fatura-
mento cresceu em 6% de 2017 para 
2018. Já em termos de empregabilida-
de, o setor teve um ganho de 4,6% de 
2018 para 2019. No entanto, além dos 
modelos tradicionais de franquia que 
já conhecemos, existem também as 
nanofranquias, que são oportunidades 
de negócios para quem dispõe de pouca 
verba. Além disso, uma de suas caracte-
rísticas é o trabalho “home based”, ou 
seja, o franqueado trabalha diretamente 
de casa e é responsável por todo o tra-
balho da empresa.

Para auxiliar quem está em busca 
de uma nova empreitada profissional, 
Bruno Bronetta, CEO do Grupo TSValle, 
apresenta cinco esclarecimentos para 
abrir uma franquia home office com os 
melhores resultados:

1 – Qual o investimento inicial para 
abrir uma nanofranquia home office?

Tendência crescente, esse modelo de 
negócio tem aumentado sua participação 

no mercado principalmente por ter um 
investimento inicial abaixo dos R$ 25 
mil. A rede de franquias TSValle é um 
exemplo. Atuante desde 2003, ofere-
ce aos seus franqueados o modelo de 
franquia no formato home office, com 
investimento inicial de R$ 8.900,00, que 
pode ser parcelado em até dez vezes.

2 – Em quais segmentos posso atuar?
Há negócios de diversos segmentos 

e investimentos, segundo a Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), os seto-
res de vendas online como, publicidade, 
mobile marketing, vendas de cosméticos 
e suplementos alimentares, e também de 
turismo, têm crescido no Brasil. Além 
desses segmentos, outras franquias 
home office que se destacam são do 
setor de: serviços, saúde e bem-estar.

3 – Quais vantagens e desvantagens?
Como vimos no primeiro item, dentre 

os benefícios das franquias também 
chamadas de “home based” a economia, 
com investimento inicial baixo, e a possi-
bilidade de operar de casa se destacam. 
Além disso, a necessidade de poucos 
funcionários, modelo de negócio pronto 
e o payback mais rápido são vantagens 
importantes. Entretanto, trabalhar em 
casa não é fácil, é necessário ter foco 

e uma boa gestão para o negócio dar 
certo. É importante ter bem claro com 
a franqueadora quais são as políticas es-
tabelecidas e a estrutura de pagamentos 
e recebimentos para não ter surpresas 
desagradáveis no futuro.

4 – Preciso ter experiência em ges-
tão de negócios?

Não é necessário ter experiência, mas a 
dedicação é fundamental. O principal de-
safio é comportamental, apesar de ser um 
negócio próprio o empreendedor não está 
sozinho e terá que ouvir as orientações e 
diretrizes da franqueadora. A TSValle, por 
exemplo, oferece aos seus franqueados 
treinamentos presenciais e online. Junto 
à capacitação técnica, é oferecido também 
treinamento da metodologia de vendas e 
prospecção da empresa, o que certamente 
garante o sucesso dos negócios.

5 – Pesquise!
Para não ter arrependimentos futuros 

promovidos por uma administração 
ruim, antes de escolher qual franquia 
investir, é importante observar qual 
negócio é do seu interesse e perfil, e ter 
uma conversa transparente com a fran-
queadora. Definido isto e qual segmento 
tem interesse em investir, pesquise bem 
e cuidadosamente na hora de escolher 
uma franqueadora.

O primeiro passo é verificar os núme-
ros com cautela e questionar se a marca 
está realmente oferecendo um retorno 
coerente com a sua expectativa.

Realizar visitas, avaliar resultados, 
pesquisar o que os consumidores pen-
sam da marca são tarefas importantes 
para evitar o investimento em modelos 
de negócio mal pensados e/ou com 
produtos difíceis de vender.

Cinco esclarecimentos para abrir uma franquia home office
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O jogo do 
capitão

A politização da 
pandemia era bastante 
previsível por esses 
nossos trópicos. 

Afinal, a tensão que 
alimenta as correntes 
pró e contra o governo 

Bolsonaro é detectada no ra-
dar da política desde os idos 
eleitorais de 2018, e o compor-
tamento açodado do chefe do 
Estado, nos últimos tempos, 
tem funcionado como lenha 
na fogueira. A esta altura, não 
há arquitetura diplomática que 
consiga conciliar as duas visões 
que impregnam o pensamento 
nacional.

De um lado, a banda da 
intelligentzia, liderada por 
cientistas e especialistas, que 
recomenda a rígida quarentena 
com ênfase nas pessoas com 
mais de 60 anos, e, de outro, a 
ideia de abrir o portão travado 
da economia, com a volta ao 
trabalho daqueles que não 
estão na área de risco, pres-
supondo, ainda, a abertura 
das escolas e das atividades 
produtivas.

A primeira linha é com-
partilhada pelas principais 
lideranças mundiais, governos 
e instituições, a partir da Or-
ganização Mundial da Saúde; a 
segunda tem na vanguarda de 
defesa o nosso presidente Jair 
Bolsonaro. Que quer jogar um 
jogo usando suas próprias re-
gras. Até sua fonte de inspira-
ção e exemplo, Donald Trump, 
teve que recuar de sua posição 
inicial – de considerar passa-
geiros os efeitos da Covid-19, e 
aceitar o regime de quarentena 
nos Estados Unidos, que agora 
se transformam em epicentro 
da pandemia.

A tese de que a economia fe-
chada pode ser pior que fechar 
a população em suas casas é 
polêmica, mas a maior parte 
dos pensadores, incluindo os 
economistas, aponta como 
absoluta prioridade a luta para 
"salvar vidas". Deixemos a dis-
cussão para os especialistas e 
vejamos o que poderá ocorrer 
ao país na roça da política, a 
partir das duas correntes que 
continuarão a pelejar na arena 
da disputa político-eleitoral.

Primeiro, é fato que o pre-
sidente Bolsonaro perde ra-
zoável parcela de seu vetor 
de forças. Os governadores 
fazem um cerco a ele. Os seus 
30% de votos dão sinais de 
arrefecimento. Já não teria 
hoje 57 milhões de eleitores. 
Seus exércitos nas redes so-
ciais já não mostram o sentido 
aguerrido dos primeiros meses 
de governo. Segundo, fortes 
parcelas das classes médias, 
que nele votaram, se distan-
ciam de um discurso cada vez 

mais assombrador. 
Terceiro, o Congresso, mes-

mo disposto a aprovar as pau-
tas de interesse do Executivo, 
sob a sombra aterradora do 
Coronavírus, tende a agir com 
independência. Os presidentes 
do Senado e da Câmara, Davi 
Alcolumbre e Rodrigo Maia, 
fizeram duros pronuncia-
mentos sobre a manifestação 
presidencial tratando da crise 
pandêmica.

O capitão não dá sinais de 
que vai mudar de ação ou de 
expressão. Os generais que o 
cercam com ele se alinham, 
mesmo com imenso esforço 
para interpretar o que ele 
disse. O vice Mourão até 
tentou dizer que ele teria se 
comunicado mal ao ser contra 
a quarentena. Ora, é contra 
mesmo. O ministro da Saúde, 
Henrique Mandetta, também 
tentou driblar o verbo para 
não desdizer o chefe. O cha-
mado gabinete do ódio, com 
presença dos olavistas e do 
filho Carlos, é quem dá o tom 
do discurso presidencial.

O nó está feito. Quem poderá 
desatá-lo? Apenas o desfecho 
da crise contém a resposta. Se 
a curva da morte continuar a 
subir em escala progressiva e 
acelerada, os defensores de 
rígida quarentena elevarão sua 
expressão. A recíproca é ver-
dadeira. Portanto, o resguardo 
da imagem presidencial está a 
depender da evolução – nega-
tiva ou positiva – da crise.

Os governadores, unidos 
na guerra contra a pandemia, 
poderão se transformar em 
grandes cabos eleitorais das 
eleições de outubro ( se não 
forem adiadas sob o calor de 
uma luta que deixará marcas 
profundas no corpo nacional). 
A esfera política tenderá a agir 
com pragmatismo. Nesse caso, 
mais adiante, levarão para 
a balança os pesos a favor e 
contra Bolsonaro. E se este 
continuar a acirrar a animosi-
dade, terá contra ele a maioria 
do Parlamento. 

Será muito difícil ao presi-
dente subir ao pódio de 2022 
caso continue a apostar no 
confronto com alas contrá-
rias e a repudiar as pressões 
dos conjuntos parlamentares. 
Claro, 2021 poderá apresentar 
um PIB de índice mais eleva-
do. Esta será a esperança do 
capitão. Que já pode inserir 
2020 em seu arquivo de tempos 
perdidos. 

Mesmo com o jogo ainda no 
primeiro tempo, sua posição já 
está reservada na galeria dos 
líderes mais estrambóticos do 
planeta.

  
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog (www.
observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)



Mercado de TI 
e o colapso da mão 
de obra no Brasil

Já não é mais 
novidade que os 
profissionais de 
Tecnologia da 
Informação estão se 
tornando cada vez 
mais escassos no país

Se por um lado temos 
excelentes empre-
sas nacionais produ-

zindo produtos e serviços 
inovadores e capazes de 
competir com concor-
rentes estrangeiros, por 
outro, a falta de mão de 
obra capacitada acaba por 
frear ou limitar uma ex-
pansão, visto que centros 
como Estados Unidos, 
Alemanha, Suécia e Po-
lônia, sedes de grandes 
multinacionais, contam 
com especialistas oriun-
dos de todas as partes do 
mundo. 

Segundo um mapea-
mento sobre tendências 
de mercado realizado pela 
consultoria IDC Brasil, o 
setor de TI no país é o 
sétimo maior do mundo 
e deve seguir com alta de 
5,8% em 2020. 

Ao mesmo tempo, o 
estudo “Achados e Reco-
mendações para Forma-
ção Educacional e Em-
pregabilidade em TIC”, 
da Associação Brasileira 
das Empresas de Tecno-
logia da Informação e Co-
municação (Brasscom), 
aponta que a demanda 
anual por novos talentos 
projetada entre 2019 e 
2024 está em 70 mil pro-
fissionais. No entanto, 
apenas 46 mil pessoas se 
formam ao ano no Ensino 
Superior.

Em regiões como o nor-
te do Rio Grande do Sul 
as coisas são ainda mais 
complicadas. A Elevor - 
startup que desenvolve 
softwares de gestão para 
os mais variados setores 
- conta hoje com 60 co-
laboradores e sente falta 
de um maior número de 
profissionais qualificados 
disponíveis no mercado. 
Isso nos obriga a ter 
criatividade na condução 
dos projetos para que não 

ocorram atrasos prejudi-
ciais à empresa em termos 
de expansão.

A meu ver, a área de 
Tecnologia da Informação 
é relativamente nova e so-
mente nos últimos anos é 
que assumiu um papel de 
protagonismo. Se antes 
um profissional de TI atu-
ava apenas em questões 
técnicas, agora está cada 
vez mais presente na par-
ticipação de tomadas de 
decisões estratégicas da 
companhia. Outro ponto 
importante, é que devido 
à essa relevância em que 
o profissional de TI se 
inseriu, as empresas bus-
cam pessoas com conhe-
cimento e competência 
para terem autonomia nas 
decisões e caminharem 
com as próprias pernas.

Considerando que todos 
os negócios precisam de 
profissionais de TI e que 
a profissão vai na con-
tramão dos altos índices 
de desemprego no país, 
o jovem acadêmico tem 
um futuro altamente 
promissor. Aconselha-
ria aos estudantes para 
definirem a sua área de 
interesse e onde desejam 
atuar antes mesmo de 
entrarem na faculdade, 
lembrando que é uma 
área ampla, ou seja: ter 
foco é fundamental para 
adquirir o conhecimento 
necessário para uma boa 
atuação no mercado.

Um ponto positivo foi 
a recente mudança na 
legislação trabalhista, 
que possibilitou maior 
flexibilidade em certos 
aspectos. Na Elevor, te-
mos trabalhado com uma 
geração mais nova, com 
liberdade de horário, 
home office e bonifica-
ção por resultado que 
até então era impossível 
com a CLT. A carência 
de profissionais é uma 
realidade, mas estamos 
nos adaptando para o que 
vem pela frente.

(*) - É mestre em Computação 
Aplicada e Ciência da Computação na 

Universidade de Passo Fundo 
e é Diretor da Elevor - startup gaúcha 

que desenvolve softwares 
de gestão empresarial.

Rafael Dal Molin (*)
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D - Confeiteiros e Doceiros
A Harald, líder em coberturas e chocolates no Brasil, passou a disponibi-
lizar gratuitamente em seu site materiais exclusivos da marca - receitas, 
vídeos e dicas - com o objetivo de ajudar os microempreendedores de 
todo o país. A companhia vai liberar um novo conteúdo exclusivo a cada 
dia e, com a proximidade da Semana Santa, os materiais terão como 
tema a Páscoa que é uma das principais datas para inúmeros confei-
teiros e doceiros, que dependem dos seus negócios. Para isso, basta se 
inscrever na plataforma online (http://linktr.ee/haraldchocolates), onde 
uma equipe de profissionais estará disponível para interagir e tirar as 
dúvidas dos consumidores. 

E - Álcool em Gel
A Yamá Cosméticos anuncia que iniciou a produção de 5 toneladas de 
álcool em gel para distribuição gratuita aos hospitais e instituições da 
cidade de Cotia. A iniciativa mobilizou a fábrica da empresa que fica no 
mesmo município e também destinará parte da produção para o time 
de colaboradores. A distribuição visa contribuir com a contenção da 
epidemia de Coronavírus em Cotia. Para essa produção de álcool em 
gel, a Yamá contou a colaboração das empresas parceiras Chemyunion, 
AQIA Química Industrial, Givaudan e BIM, que ajudaram com matéria 
prima e distribuição para a entrega dos frascos. Outras informações: 
(www.yama.com.br).

F - Naturais e Orgânicos
O Mundo Verde está oferecendo o serviço de delivery para atender aos 
consumidores que desejam manter os hábitos saudáveis no conforto do 
lar durante o período de restrição das atividades normais que a popu-
lação vem enfrentando. A rede mantém a qualidade do atendimento e 
a segurança dos clientes em mais de 140 unidades nas cinco regiões do 
país. Para isso, disponibiliza uma diversidade de produtos que atende 
diferentes perfis de consumidores, entre eles diabéticos, intolerantes 
a glúten, lactose e vegetarianos. Os pedidos podem ser realizados dire-
tamente na loja mais próxima. Para conferir as unidades que oferecem 
o serviço e o horário de atendimento, acesse (www.mundoverde.com.
br/lojas-delivery). 

A - Ofertas Online
Para ajudar o setor varejista, seja ele pequeno, médio ou grande a atra-
vessar este momento de quarentena e prevenção ao novo Coronavírus 
e a queda das vendas nas lojas físicas, o Tagsell está oferecendo o UP-
sell, gratuitamente, por 30 dias. O UPsell é um aplicativo que conecta 
o lojista ao Tagsell cartazista eletrônico e permite criar e compartilhar 
as ofertas do estabelecimento nas redes sociais e informar aos clientes 
das promoções, e até mesmo da chegada e reposição de produtos, para 
que possam abastecer suas casas ao longo deste período. Para utilizar 
gratuitamente, acesse: (juntospelovarejo.tagsell.online/cadastro). 

B - Soluções Rápidas 
A Vale, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e a Rede 
Mater Dei de Saúde, acaba de lançar o edital "Vale COVID-19 Desafio" 
com o objetivo de apoiar soluções que reduzam os impactos do novo 
Coronavírus na sociedade. O apoio será feito por meio de aportes fi-
nanceiros ou conectando parceiros para que essas soluções possam ser 
colocadas em prática em no máximo 15 dias. O investimento será de até 
US$ 1 milhão. O programa busca potencializar a capacidade de inovação 
no Brasil e no mundo trazendo em tempo recorde soluções que possam 
minimizar o impacto da pandemia e trazer qualidade de vida a todos. 
Inscrições pelo site (www.vale.com/covid19desafio).  

C - Caminhos da Navegação
Mesmo na adversidade, os armadores não param. Unidos em prol de 
um Brasil que segue em frente neste momento desafiador, continuam a 
abastecer o país com bens de consumo. Anualmente são movimentadas 
mais de 10 milhões de toneladas de alimentos e 87 mil toneladas de me-
dicamentos e produtos médicos. Com uma frota de mais de 400 navios, 
transportam quase um milhão de contêineres todo mês. Conscientes das 
responsabilidades, estão em constante movimento para que nada falte 
aos brasileiros. As equipes estão comprometidas com a continuidade das 
operações e excelência nos serviços. Graças a eles, todos os caminhos 
levam a navegação. 

G - Ações Práticas
A Fundação Dom Cabral anuncia a programação da segunda semana de 
webinars gratuitos. A série 'Com:unidade debate', de maneira aberta e 
gratuita, temas sobre gestão, RH e inovação. Os convidados são profes-
sores dos programas abertos e customizados, que abordam um tema 
diferente a cada dia. A proposta é levar conhecimento e troca de expe-
riências, especialmente no momento de crise vivenciada mundialmente. 
O link para acesso à série de webinars é: (http://com-unidade.fdc.org.br). 
Além das transmissões diárias ao vivo, os vídeos também são gravados 
e disponibilizados no mesmo canal para quem quiser assistir depois. 

H - Vinhos e Destilados  
Os eventos “Wine Trade Fair” e “Cachaça Trade Fair”, eventos que acontecem 
simultanêamente e cuja realização estavam previstas para maio próximo, 
acabam de ser postergados, em coordenação com os esforços de contenção 
da propagação da pandemia do Coronavírus. As feiras, exclusivamente B2B, 
serão realizadas entre os dias 4 a 6 de maio de 2021, no Anhembi. Todos os 
186  expositores que haviam contratado a participação na 4ª edição do evento 
foram consultados e, por unanimidade, concordaram plenamente com o adia-
mento. O combate à pandemia congrega valores e esforços solidários. Outras 
informações: (www.winetradefair.com.br) - (www.cachacatradefair.com.br).

I - Venda de Carros
Seja para trocar de carro, empreender em aplicativos de transporte ou 
investir em novos negócios, o Brasil teve 14.592.691 veículos usados 
comercializados em 2019, segundo a Fenauto. A venda, porém, costuma 
ser desgastante, pela dificuldade e demora da negociação, depreciação 
e receio de golpes. A pandemia do novo Coronavírus é um agravante, 
pela necessidade de isolamento social e restrição de contato com outras 
pessoas. A startup Amper99 foi criada para facilitar esse processo, com 
segurança e comodidade: o vendedor pode efetuar a transação sem 
sair de casa e consegue valores até 30% maiores do que o ofertado por 
concessionárias, enquanto o comprador tem o automóvel levado até ele 
para test drive. Saiba mais em: (www.amper99.com.br). 

J - Áreas do Direito 
A Associação dos Advogados (AASP) está disponibilizando gratuitamente 
em seu site, (www.aasp.org.br), para os advogados de todo o país, uma 
série de vídeos sobre os impactos da Covid-19 em diversas áreas do direito, 
com exposições de renomados professores das áreas de trabalho, família, 
contratos, processo civil, civil e penal.  Entre outros, são abordados os se-
guintes temas: a flexibilização dos contratos para redução dos desligamentos, 
validação das negociações individuais entre empregados e empregadores 
para enfrentamento de momentos de incerteza, regulamentação do teletra-
balho (home office), antecipação de férias, férias coletivas, banco de horas. 

Caminhoneiros e portuários 
serão o próximo foco da cam-
panha de vacinação contra a 
gripe em todo o país, assim 
que a agenda para idosos e 
profissionais de saúde for en-
cerrada, conforme anunciou 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas. 

O ministro falou da campanha 

com 130 postos de atendimento 
a caminhoneiros em rodovias de 
todo o país com orientações e a 
entrega de produtos de higiene 
e alimentação aos profissionais 
e disse que a vacinação dos 
caminhoneiros contará com a 
mesma logística.

"Os profissionais de trans-
porte terão esse suporte. Eles 

entram na prioridade assim que 
acabar a vacinação dos idosos e 
dos profissionais de saúde. Isso 
é muito importante porque vai 
garantir esse conforto a mais 
aos trabalhadores que estão 
prestando um grande serviço 
ao nosso país. É o nosso dever 
garantir essas condições", afir-
mou Tarcísio (ABr).

O financiamento poderá 
ser pago em 36 meses 
(carência de 6 meses 

e 30 parcelas), e taxa de juros 
de 3,75% a.a. Poderão aderir 
à modalidade as empresas 
com faturamento anual entre 
R$ 360 mil e R$ 10 milhões.

“A Caixa está ao lado das 
Micro e Pequenas Empresas. 
É nossa missão ajudá-las 
neste momento difícil, crian-
do linhas de financiamento, 
diminuindo taxas de juros, 
oferecendo pausa nos em-
préstimos. Nossas medidas 
são dinâmicas e se neces-
sário, a Caixa lançará novas 
medidas. Faremos o que for 
possível para garantir a em-
pregabilidade dos trabalha-
dores e as empresas vivas”, 

Caixa fara o possível para 
'garantir a empregabilidade dos trabalhadores'.
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O Coronavírus provocou perdas em di-
ferentes setores desde a sua chegada ao 
país, mas um deles tem obtido excelentes 
resultados em meio à pandemia: o e-com-
merce. Um levantamento realizado pelo 
Compre&Confie, empresa de inteligência 
de mercado, mostra que 13 milhões de 
compras online foram realizadas entre 24 
de fevereiro e 18 de março, alta de 30,8% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. O aumento gerou R$ 5,56 bilhões 
em vendas, número 28% maior do que o 
registrado no mesmo período de 2019.

Diferentes produtos têm sido comprados 
via e-commerce nesse período, mas um de-
les é destaque em todo o país: o álcool em 
gel. No mesmo período analisado, as vendas 
do produto tiveram aumento de 4764% em 
relação ao mesmo período do ano anterior e 
o faturamento com o item cresceu 4974%. 
O crescimento chama a atenção até mesmo 
quando comparado a outros produtos de 
saúde: entre fevereiro e março, o volume 
de compras de Nebulizadores e Inaladores 
cresceu 553% e, o faturamento, 900%. 

As vendas via e-commerce de Luvas 
Cirúrgicas tiveram aumento de 174% e 
o faturamento do item cresceu 119% no 

Diferentes produtos têm sido comprados 
via e-commerce nesse período, mas o 

destaque é o álcool em gel.
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Confiança 
Empresarial 
recuou em março 

O Índice de Confiança Em-
presarial (ICE) da Fundação 
Getulio Vargas (FGV IBRE) 
caiu 6,5 pontos em março, 
para 89,5 pontos, menor ní-
vel desde setembro de 2017 
(88,5 pontos). Com o resul-
tado, a média do primeiro 
trimestre de 2020 terminou 
1,1 ponto inferior à média 
do trimestre anterior. Em 
médias móveis trimestrais, 
o índice caiu 2,2 pontos e 
inverteu a tendência ascen-
dente iniciada em agosto do 
ano passado. 

"A pandemia de Coronaví-
rus impactou significativa-
mente a confiança empre-
sarial em março, levando o 
ICE à maior queda desde a 
recessão de 2008-09. Houve 
piora expressiva das expec-
tativas em todos os setores, 
especialmente no Comércio 
e em Serviços, enquanto a 
percepção sobre a situação 
corrente piorou relativamen-
te pouco. 

Ainda assim, segmentos 
que vinham evoluindo fa-
voravelmente no ano, como 
a Indústria e a Construção, 
acusaram o baque e sina-
lizam redução do nível de 
atividade no mês. Enquanto 
persistirem os impactos da 
pandemia no país nos pró-
ximos meses, o cenário de 
confiança em queda deve 
se manter", afirma Rodolpho 
Guedon Tobler, economista 
da FGV IBRE. 

Financiamento de folha de 
pagamento para pequenas empresas
As Micro e Pequenas Empresas (MPE) poderão buscar junto à Caixa nova linha de crédito para colocar a 
sua folha de pagamento em dia

que trouxerem a folha de 
pagamento para a Instituição 
também poderão utilizar a 
linha de crédito.

O financiamento da folha 
de pagamento das empresas 
será limitado a dois salários 
mínimos (até R$ 2.090,00) 
por empregado, permane-
cendo o restante, se houver, 
a cargo da empresa. Os 
recursos serão depositados 
diretamente na conta dos 
trabalhadores. A empresa 
que tomar o financiamento 
não poderá demitir, por dois 
meses, os empregados com 
salários financiados. Para 
solicitar a linha basta aces-
sar o site (www.caixa.gov.
br/caixacomsuaempresa) e 
realizar o pré-cadastro.

ponderou o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães.

Essa nova linha de crédito 
emergencial faz parte das 
medidas anunciadas pelo 
Governo Federal contra os 

efeitos do novo Coronaví-
rus. Para contratar, basta a 
Micro e Pequena Empresa 
ter condições de crédito em 
dia e folha de pagamento 
com a Caixa. Novos clientes 

Vendas online de álcool em gel 
crescem mais de 4700% no país

período, por exemplo. “Em um cenário sem 
a COVID-19, a categoria de saúde não é 
uma das mais expressivas no e-commerce. 
Moda e Acessórios ocupa o lugar de desta-
que em volume de pedidos e Eletrônicos e 
Telefonia movimentam quantias significa-
tivas. O que estamos vendo é uma inversão 
desses papéis. Essa é uma tendência que 
deve continuar pelos próximos meses e 
que estamos acompanhando de perto”, 
destaca André Dias, diretor executivo do 
Compre&Confie.

Caminhoneiros terão prioridade na vacinação contra gripe
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: MATEuS FRAnçA GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/07/1995, 
ajudante de açougue, natural de Ipirá - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Nivaldo Silva Gomes e de Veronice Carvalho de França; A pretendente: 
SIMOnE DE ALMEIDA ROChA, brasileira, solteira, nascida aos 07/06/1985, manicure, 
natural de Iguaí - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José 
Iones Simões Rocha e de Almerita Madalena de Almeida.

O pretendente: LuIz CARLOS AMAuRI DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/03/1984, açougueiro, natural de Minador do Negrão - AL, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Amauri da Silva e de Maria Liberato da Silva; 
A pretendente: FAbIAnA PASSOS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
16/08/1986, atendente de fármacia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edvaldo Mendes de Oliveira e de Maria Cristina 
Passos de Oliveira.

O pretendente: ADALbERTO REIS SAnTAnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/02/1983, vigilante, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Genezio Joaquim de Santana e de Maria José dos 
Reis; A pretendente: LuCInEIA DOS SAnTOS XAVIER, brasileira, solteira, nascida aos 
31/10/1976, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Francisco Ferreira Xavier e de Mariana Angela dos Santos Xavier.

O pretendente: LEOnEL JOSEPh, haitiano, nascido aos 18/09/1977, professor, natural 
da República do Haiti, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Adiese 
Joseph; A pretendente: MARIA APARECIDA DE MORAES DAVID, brasileira, divorciada, 
nascida aos 02/10/1956, professora, natural de Santo André - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rodolfo David e de Terezinha de Moraes David.

O pretendente: GAbRIEL SAnTOS DA SILVA TOkuDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/03/1995, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Yoshimi Santos Tokuda e de Ivani Elisangela dos Santos da Silva; 
A pretendente: EDInEIA nOVAES GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 04/01/1990, 
auxiliar administrativo, natural de Planalto - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Felismino Gomes Neto e de Lucidalva Ribeiro Novaes Gomes.

O pretendente: IVAnILDO ALVES FERREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
19/03/1978, motofretista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Alves Ferreira e de Maria de Lourdes de Lima 
Ferreira; A pretendente: SAbRInA DA SILVA SIFROnIO, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/01/2000, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Marcelo dos Santos Sifronio e de Sandra Batista da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS E AnEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS E AnEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: SERGIO DOS SAnTOS FERREIRA, estado civil divorciado, profissão 
encarregado de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Ferreira e de Vera Lucia dos San-
tos Ferreira. A pretendente: PATRICIA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em Guarulhos, SP, no dia (05/05/1980), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Carlos da Silva e de Maria 
de Lourdes Silva.

O pretendente: RubEnS DE bRITO hIPOLITO, estado civil solteiro, profissão analista 
contábil, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Rui Pereira Hipolito e de Noadia Silva de Brito. 
A pretendente: bIAnCA ThAIS DE MELO CASTALDI, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Castaldi e de Sheila Fatima 
Carvalho de Melo.

O pretendente: JEAn FRAnCO DE SOuzA, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Aparecida, SP, no dia (16/08/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Brasiliano de Souza e de Divanildes Braulia 
de Souza. A pretendente: JAnAInE PRIkADAnOVIC GOnçALVES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Carlos Gonçalves e de Marli 
Prikadanovic da Silva.

O pretendente: FELIPE SAnTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão educador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Alves da Silva e de Andreia dos Santos Silva. A 
pretendente: nATÂnY SAnTOS GOMES, estado civil solteira, profissão educadora, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (05/11/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José de Alencar da Silva Gomes e de Zenira dos 
Santos Gomes.

O pretendente: RADAMÉS GAbRIEL DOS SAnTOS, estado civil solteiro, profissão 
educador fisico, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1998), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Gonçalves dos Santos e de Aurea 
Solange Ferreira dos Santos. A pretendente: CAROLInA DA SILVA PRIMO, estado civil 
solteira, profissão publicitária, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos de Souza Primo e de 
Angelica Brandão da Silva Primo.

O pretendente: VICEnTE RAMOS DAS FLORES, estado civil divorciado, profissão agente 
de atendimento, nascido em Palotina, PR, no dia (13/05/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Mendes das Flores e de Iracema Ramos 
das Flores. A pretendente: SAnDRA DO nASCIMEnTO RIbEIRO, estado civil viúva, 
profissão do lar, nascida em Taquaritinga do Norte, PE, no dia (30/09/1973), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Amaro do Nascimento e de 
Severina Pessoa de Melo Nascimento.

O pretendente: MARCIO hEnRIQuE SOARES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profissão açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/01/1993), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eugenio Gomes de Almeida e de Marcia 
Maria Soares. A pretendente: bIAnCA PARRA GASQuE DOS SAnTOS, estado civil 
solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Jose dos Santos e de Gilmara 
Parra Gasque dos Santos.

O pretendente: WESLEY TEIXEIRA MARTInS bARRA, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido em Fortaleza, CE, no dia (18/03/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Martins Barra e de Sonia Maria Paula Teixeira. 
A pretendente: MARIA SuzAnE DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Tacaratu, PE, no dia (29/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Kátia Maria dos Santos. 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: MAIkOn TOMAzInI COuTInhO, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Penápolis - SP, no dia (08/07/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adaltair Alves Coutinho e de Sebastiana Marineuza 
Tomazini Coutinho. A pretendente: PATRICIA LEÃO bLOS, estado civil solteira, profissão 
cirurgiã dentista, nascida em Manaus - AM, no dia (09/06/1991), residente e domiciliada 
em Manaus - AM filha de João Cleiton Fontoura Blos e de Ana Luzia Leão Blos. Obs.: 
Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço 2º Ofício de Registro Civil de Manaus, 
no Estado do Amazonas, onde será realizado o casamento.

O pretendente: AnDRÉ TRIGO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão consultor 
técnico, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (10/09/1992), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de David Trigo Ferreira e de Elizete Lais de 
Freitas Ferreira. A pretendente: JAQuELInE AkEMI kIMuRA bARbOSA, estado civil 
divorciada, profissão analista de eventos, nascida nesta Capital, Cerqueira César  - SP, 
no dia (18/03/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito,São Paulo - SP, filha de 
Roberto Ortiz Barbosa e de Joana Yukiko Kimura Barbosa.

O pretendente: RObERTO bATISTA DA SILVA, destado civil solteiro, profissão publici-
tário, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/10/1992), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos da Silva e de Maria Geralda 
Batista da Silva. A pretendente: ThAMY TORRES MARTInS, estado civil solteira, 
profissão coach, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/05/1987), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adilson Alves Martins e de 
Roseli Torres Costa Martins.

O pretendente: MARCOS DIAS TERRA JunIOR, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/01/1999), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Dias Terra e de Cassia da Silva Terra. A 
pretendente: ThAÍS GIMEnES DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
contábil, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (06/12/1993), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Romualdo Armando dos Santos e 
de Denize de Fatima Gimenes. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço 
desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: bRunO SOuzA DA PAz, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
limpeza, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (07/04/1995), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Amaro Xavier da Paz e de Ro-
salina Damasceno. A pretendente: ATAnÁzIA MARIA DE SOuSA nOVAIS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Capitão Gervásio Oliveira - PI (Registrado em São 
João do Piauí - PI), no dia (22/04/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Pedro Celestino de Novais e de Maria da Natividade de Sousa Novais.

O pretendente: WELLInGTOn ALAn DE SOuzA ALVES, estado civil solteiro, profissão 
motoboy, nascido em Santos - SP, no dia (12/01/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Helio de Oliveira Alves e de Marli Domingues de 
Souza. A pretendente: FAnI DE SOuzA SAnTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/07/1970), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião dos Santos e de Maria Apparecida 
de Souza.

O pretendente: EFRAIM LuCEnA PEDROSO DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são estudante, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/09/1998), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Pedrodo da Silva e de 
Vanusa Lucena da Silva. A pretendente: nAThALY SOuzA DE JESuS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/02/1999), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Adriano Santos 
de Jesus e de Gilderlene Souza da Conceição.

O pretendente: RAFAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão estu-
dante, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/04/1996), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Artur de Oliveira e de Eliana Almeida 
de Oliveira. A pretendente: JESSICA SILVA DOS REIS, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em Guarulhos - SP (Registrada no Distrito - Ermelino Matarazzo, 
nesta Capital), no dia (03/05/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo-
-SP, filha de Genilson Conceição dos Reis e de Ana Maria da Silva.

O pretendente: VILMAR FÉLIX DE OLIVEIRA, estado civil viúvo, profissão autônomo,  
nascido em Beberibe - CE, no dia (13/06/1960), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Adalto Aires de Oliveira e de Raimunda Félix de Oliveira. A 
pretendente: MARIA LuIzA SILVA ALCÂnTARA, estado civil solteira, profissão autô-
noma, nascida em Beberibe - CE, no dia (27/09/1971), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Paulo Alcântara e de Maria Luiza Domiciano.

Na última sexta-feira, 
foi anunciada pelo 
presidente do Banco 
Central, Roberto 
Campos Neto, a criação 
de uma linha de 
crédito para pequenas 
e médias empresas 
quitarem suas folhas 
de pagamento durante 
dois meses. O dinheiro 
será emprestado 
pelos bancos, mas 
o financiamento foi 
articulado pelo governo 
federal

 

Serão  afetadas por tal 
medida as empresas 
com faturamento anu-

al entre R$ 360 mil e R$ 10 
milhões. No total, a linha de 
crédito será de R$ 40 bilhões, 
durante dois meses. Desse 
total, 85% (ou R$ 34 bilhões) 
será subsidiado pelo Tesou-
ro Nacional. O subsídio era 
uma demanda dos bancos 
privados para criarem essa 
linha de crédito.

A taxa de juros será de 
3,75% ao ano e haverá uma 
carência de seis meses. O  
prazo para pagamento será 
de 36 meses. Na medida 
ainda consta que durante 
os dois meses de financia-
mento da folha, a empresa 
beneficiada não poderá 
demitir. Tal cláusula deve-
rá constar  no contrato de 
financiamento.

Outrossim, o dinheiro 
irá direto do banco para 
as folhas de pagamento. 
A empresa contratará o 
empréstimo com o banco 
que por sua vez depositará 
o valor referente ao salário 
diretamente no CPF do 
funcionário. O valor será 
limitado a dois salários mí-
nimos. A operação será feita 
pelo BNDES.

Logo, constata-se que a 
operação conta com quatro 
participantes: o Tesouro, o 
BNDES, os bancos privados 
e o BC. O Tesouro aplica o 
subsídio e fica com as perdas 
e ganhos da operação. O 
BNDES opera os recursos 
do Tesouro, que vai passar 
para os bancos privados. Os 
bancos privados vão colocar 
15% do seu bolso. Quem 
opera é o banco privado.

Não há ainda a informa-
ção do inicio da linha de 
financiamento bem como o 
procedimento necessário a 
ser realizado pela empresa 
para ter acesso ao crédito. 
A expectativa é que esse 
incentivo esteja disponível 
para adesão em até duas 
semanas para 1,4 milhão de 
empresas.

Veja, abaixo, alguns de-
talhes das medidas anun-
ciadas:
	 •	Faturamento: o finan-

ciamento estará dispo-
nível para empresas com 
faturamento de R$ 360 
mil e R$ 10 milhões por 
ano

	 •	Trabalhadores: o di-
nheiro será exclusivo 
para a folha de paga-
mentos e será depo-
sitado pelo CPF do 
funcionário

	 •	Demissões: as empre-
sas que contratarem 
essa linha de crédito não 
poderão demitir pelo 
prazo de dois meses

	 •	Prazos: as empresas te-
rão 6 meses de carência 
e 36 meses para pagar o 
empréstimo

	 •	Juros: os juros serão de 
3,75% ao ano.

Eduardo Moisés

Governo financiará salário 
de funcionário de pequenas 
e médias empresas com 
R$ 40 bi em crédito

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: MARCELO AnDRÉ DA SILVA ROChA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/06/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Aparecido da Rocha e 
de Meires Dalva da Silva. A pretendente: nATAShA MALTA PRAXEDES, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(28/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Etelvino 
Praxedes Neto e de Cristina da Silva Malta Praxedes.

O pretendente: bRunO FERREIRA DE CARVALhO GOMES, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em Guarulhos - SP, (Registrado neste Subdistrito,  
Cangaíba), no dia (29/06/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de Ramiro de Jesus Gomes e de Roberta Ferreira de Carvalho. A pretendente: 
bRunA DA SILVA CASTILhO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/06/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Eliseu Rosa Castilho e de Miraci Cestorio da Silva Castilho.

O pretendente: PAuLO SERAFIM FELIX, estado civil divorciado, profissão metroviário, 
nascido em Sape - PB, no dia (13/04/1962), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Mariano Antonio Serafim e de Prescilia Maria da Conceição. A 
pretendente: AnA CRISTInE SILVA DE SOuzA, estado civil solteira, profissão consultora 
de vendas, nascida em Fortaleza - CE, no dia (28/06/1970), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos de Souza e de Efiza Maria Silva de Souza.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Ricardo Frazatto (*) 

A tecnologia está a ser-
viço e desserviço nes-
te momento crucial, 

em que a saúde das pessoas 
corre risco e a saúde finan-
ceira das empresas também. 
Neste mundo globalizado 
e tecnológico, as startups 
podem ser importantes alia-
das na busca da solução da 
doença em si, mas também 
da economia de maneira 
geral, trazendo, inclusive 
uma série de conceitos já 
trabalhados e adaptados a 
essa crise mundial. 

Existem pelo menos dois 
pilares em que as startups 
estão agindo nesse cená-
rio mundial. Um assunto 
que emerge das startups 
é análise de big data de 
inúmeras fontes por meio 
da inteligência artificial. As 
tecnologias que estão sendo 
usadas hoje para enfrentar 
a pandemia do Coronavírus 
são relativamente recentes 
e permitem a adoção de 
uma série de medidas pelos 
governos e entidades su-
pragovernamentais, como a 
ONU e a OMS, que até então 
eram impensáveis. 

E essa resposta rápida e 
certeira passa pelo mundo 
das startups, que trabalham 
há anos com conceitos de 
cruzamento de dados, pre-
dição e tomada de decisão. 
O tão falado achatamento 
da curva de crescimento 
do Coronavírus é possível 
a partir dessa tecnologia 
desenvolvida nas startups 
para a solução de outros 

O que podemos aprender com 
as startups e esperar delas 

nesse novo cenário
O mundo atravessa alarmado a pandemia do Coronavírus, a primeira a ser acompanhada em tempo real, 
seja nas informações, nas predições, no combate ou na viralização de comentários

crescimento também dentro 
dessa crise. 

A projeção é que o cresci-
mento comece a retomar no 
último quadrimestre do ano. 
Mas não há motivo para pâ-
nico. É possível se proteger. 
Nesse momento é hora de se 
estruturar e tomar decisões 
de mitigação, de fazer um 
planejamento muito forte 
e estruturado em fluxo de 
caixa. A maior parte das 
empresas terá uma redução 
de receitas, os contratos 
atuais tendem a diminuir, os 
contratos futuros tendem a 
entrar mais devagar, então é 
preciso tomar medidas para 
aumentar o tempo que se 
consegue continuar com o 
caixa apertado. 

É preciso ver caso a caso, 
analisar a estrutura e pro-
jetos de cada empresa, mas 
algumas sugestões, no caso 
das startups são: segurar 
investimentos em infraes-
trutura e em lançamento 
de novos produtos e rever a 
planilha de custos e despe-
sas. Apesar de já estarmos 
na crise, ainda dá tempo de 
arrumar a casa. 

E as startups com certeza 
têm muito a contribuir não 
só no desenvolvimento de 
pesquisa em si contra o 
vírus, mas como ensinar e 
desenvolver novas tecnolo-
gias para esse novo cenário 
mundial.

(*) - Engenheiro Mecatrônico pela 
Unicamp, com especialização em 
Novos Modelos de Negócios pela 

University of Virginia, Venture Capital 
e Private Equity pela Università 

bocconi, é diretor da Filius.

tipos de problemas e agora 
adaptados à pandemia, suas 
variáveis e às previsões de 
contágio.

O segundo pilar em que as 
startups indiscutivelmente 
ajudam é a contribuição 
com a cultura e as tecno-
logias de administrar times 
remotos espalhados geo-
graficamente,  home office, 
distribuição de tarefas, 
de projetos. Esse mundo 
digital de trabalho remoto 
e distribuído é o cotidiano 
das startups. E agora as 
grandes corporações, pe-
quenas empresas, o gover-
no e as corporações ditas 
como mais convencionais 
têm uma referência muito 
sólida para ter uma alter-
nativa de como continuar 
operando minimamente 
nesse cenário difícil. 

Ou seja, esse conhecimen-
to já vivido nas startups está 
trazendo resiliência para 
que que as empresas pos-

sam suportar os impactos 
da economia que virão com 
o Coronavírus. Enquanto o 
cenário econômico deixa a 
entender que os investimen-
tos no capital de risco, onde 
entram as startups, tendem a 
diminuir neste período. Mas 
isso não é regra. As startups 
que têm soluções e alterna-
tivas para esse momento, 
não só no tratamento do 
vírus em si, mas em todo o 
entorno, como sistemas de 
entrega, compras on line, 
desenvolvimento de home 
office e entretenimento em 
casa, vão ter que investir. 

Não é a maioria, mas há 
uma fatia do mercado que 
pode se beneficiar. Já esta-
mos vendo que startups des-
te segmento estão disponibi-
lizando sem custo sistemas 
de home office, conteúdo, 
plataformas para as pessoas 
que estão trabalhando de 
casa se adaptarem. É um 
mundo de possibilidade e de 
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2020 não é 2002
Dizia-se que 2020 seria 
um ano de renovação. 
Havia uma expectativa 
de melhora geral no 
Brasil e no mundo

De repente, chegou 
a epidemia do Co-
ronavírus e tudo foi 

parando. Assustaram a todos 
e aos idosos mais ainda. A 
orientação é: “não saia de 
casa para não morrer; não 
deixe que saiam de casa 
para não matar”. Ficar em 
casa, desacelerar é o que a 
humanidade precisa, mas 
isso deve ser acompanhado 
de um esforço para entender 
a trama dos fios do destino 
que nos levaram a isso. Um 
momento significativo na 
história, propício para intros-
pecção sobre o que é a vida, 
tão fragilizada nesta fase de 
inquietação mundial.

O ano de 2020, do qual mui-
to se esperava, surge como 
algo semelhante a 2002, o ano 
seguinte ao atentado de 11 
de setembro, que provocou 
uma ruptura com o século 
20 e havia a esperança de 
tempos menos perturbados. 
Ambos formam o quatro. Mas 
agora as pessoas começam 
a perceber os estragos da 
paralisação num mundo 
movido a fluxos de dinheiro. 
A inquietação e a aflição vão 
aumentar. 

Sabemos que a partir dos 
anos 1990 a economia desan-
dou e surgiu o capitalismo de 
Estado com superforça com-
petitiva entre as nações. Os 
países pararam de fabricar, os 
serviços não são suficientes 
para sustentar. De lá para 
cá faltou empenho na busca 
das causas da decadência 
e aumento da precarização 
geral da vida. Países super 
endividados. Os juros bai-
xaram, houve uma corrida 
para a Bolsa que, com a crise, 
mostra sua inconsistência 
cotando empresas abaixo do 
seu valor real. 

Hoje a falta de seriedade 
é geral e não existem fontes 
confiáveis, tudo virou luta 
política. A globalização é anti-
natural por uniformizar tudo 
e todas as culturas, e colocar 
as pequenas e médias empre-
sas em confronto direto com 
o capitalismo de Estado, não 
tendo como sobreviver. O Co-
ronavírus caiu na sopa. Está 
em andamento um processo 
de desmantelamento geral. O 
que poderá resultar disso? 

Trata-se de uma questão 
para os pesquisadores e 
esse assunto tem que sair da 
esfera da luta política para 
que se possa examinar os 

fatos objetivamente. Saúde, 
economia e aprimoramento 
da espécie devem ser as 
metas da humanidade. Há 
décadas vivemos em plena 
guerra econômica que agora 
se acirra, visando aumento de 
riqueza e poder. Os países e 
a população são manipulados 
diariamente sem perceber. 
Tudo faz parte do jogo onde 
os ganhadores são sempre os 
mesmos enquanto aumenta 
a precarização geral. 

Na vida e mais ainda nas 
crises, é fundamental o 
sentimento intuitivo voltado 
para o bem e os pensamentos 
nessa mesma direção. Essa 
é a forma adequada como 
deveriam agir os humanos, 
a única espécie que possui 
a capacitação de livre re-
solução. Mas tudo conspira 
contra, a começar pela falta 
de força de vontade voltada 
para o bem e, de todas as 
formas, os seres humanos 
vão sendo empurrados para 
os baixios da vida, na TV, nos 
filmes, muitos deles causan-
do puro desânimo e perda de 
esperança na humanidade, 
contribuindo para aumentar 
o alarmismo e medos. Falta 
a autêntica solidariedade. Só 
conta o dinheiro e o poder.

Há dois mil anos os ensi-
namentos de Jesus caíam 
como água da vida sobre a 
população simples que não 
tinha cobiça de poder. Os 
poderosos temiam perder o 
controle do povo e por isso 
fizeram uma campanha de 
calúnias, culminando com o 
processo e condenação do Fi-
lho de Deus. Em Lucas 21.11 
e 21.36 são mencionados os 
tempos vindouros de aflições 
e da vinda do prometido Fi-
lho do Homem. “Trata-se da 
profecia da vinda do Filho do 
Homem, dada como estrela 
de esperança e, não obstante, 
também como severa adver-
tência, pelo Filho de Deus”. 
(Na Luz da Verdade Mensa-
gem do Graal, Abdruschin).

Amor é severidade. A crise 
se reveste de um chamado 
ao ser humano. Depois da 
tempestade vem a bonança. 
Os auxílios da Luz sempre 
estão disponíveis, mas é 
preciso a gratidão, os pensa-
mentos voltados para o bem, 
e a confiança de que tudo se 
encaminhará para o desfecho 
certo de acordo com as leis 
do Criador.

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

Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de 

vida. Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) 

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

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Como a área financeira pode sobreviver em meio a esse caos.

Em tempos de Covid-19, 
tudo está sendo afetado: 
a economia do país, os 
negócios, os empregos e 
as empresas. Mas neste 
momento de crise, além 
das saúdes física e mental 
dos funcionários, os empre-
sários e empreendedores 
precisam focar na saúde 
financeira da empresa, até 
para saber o quanto terá 
de dinheiro para sobreviver 
nos próximos quatro ou 
cinco meses, sem depender 
de empréstimos bancários.

Paul Kiessling, fundador 
e CEO da Kiessling Solu-
tions, empresa especializa-
da em gestão empresarial, 
que atua em todas as áreas 
voltadas para a Gestão 
Financeira, Planejamento 
e Consultoria para micro, 
pequeno e médio empresá-
rios, dá dicas de como a área 
financeira pode sobreviver 
em meio a esse caos. Entre 
elas estão:
 1) terceirizar o depar-

tamento financeiro. 
Uma das primeiras 
soluções é a tercei-
rização deste setor. 
Isto não significa 
demitir funcioná-
rios, mas ter uma 
empresa externa que 

Buscando dar uma 
alternativa a comer-
ciantes que estarão fe-

chados ao público durante a 
quarentena, o Ebanx lançou 
uma forma rápida de lojistas 
venderem online, o Ebanx 
Beep, com uma funcionali-
dade que comporta a venda 
de vouchers para produtos e 
serviços. O objetivo é ajudar 
os negócios que estão sem 
fluxo de caixa durante a 
época de quarentena no país. 

Pequenos comércios e pro-
fissionais autônomos como 
personal trainers, manicu-
res, diaristas e confeiteiros, 
entre outros, poderão co-
mercializar vouchers usando 
a nova funcionalidade, e de-
finir a troca desses vouchers 
pelos produtos ou serviços. 
As datas para a troca serão 
informadas pelos próprios 
vendedores. 

"Desenvolvemos essa pos-
sibilidade com a intenção 

Pequenos comércios e autônomos poderão comercializar vouchers.

sh
ut

te
st

oc
k/

re
pr

od
uç

ão

Cursos online 
gratuitos 
oferecidos para 
empreendedores

O Sebrae, em parceria com 
a Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes (Abrasel), 
oferece uma série de cursos 
online para empreendedores 
do ramo de alimentação fora 
do lar. As aulas são totalmente 
gratuitas e voltadas para a 
contenção da crise econômica 
do segmento, ocasionada pela 
expansão do novo Coronavírus 
no Brasil. Para acessar a página 
da Conexão Abrasel acesse: 
(https://abrasel.com.br/cone-
xao/cursos). 

Dentre as opções disponíveis 
na plataforma estão: Como au-
mentar minhas vendas usando 
canais de delivery; Qualidade e 
Segurança de Alimentos; Ge-
renciamento de Fornecedores; 
e Marketing Digital. O conteúdo 
disponibilizado inclui ebooks 
e vídeos explicativos. Após o 
contato com as aulas, os empre-
endedores podem fazer um teste 
avaliativo e retirar o certificado 
de conclusão dos cursos.

Os interessados em se qualifi-
car podem preencher um breve 
cadastro na página da Abrasel, 
informar e-mail e senha para 
acesso. Após a avaliação dos 
dados, o conteúdo estará dis-
ponível e pode ser assistido 
em qualquer horário. “Neste 
momento, o Sebrae articula 
diferentes ações para fortalecer 
a atuação de donos de micro e 
pequenos negócios. Empreen-
dedores podem contar, inclu-
sive, com atendimento online 
em todos os estados”, pontua 
Carlos Melles, presidente do 
Sebrae.

Somam-se a esses conteú-
dos voltados ao momento de 
crise, outros 26 temas também 
direcionados à área de alimen-
tação. Paralelamente, o Sebrae 
oferece outras opções de cursos 
aos diversos segmentos dos 
pequenos negócios. São mais 
de 115 opções de aulas online 
disponíveis na página oficial 
do Sebrae. Gestão Financeira, 
Como Aprender a Empreender, 
Atendimento ao Cliente e Como 
Desenvolver uma Liderança de 
Alto Nível estão entre os mais 
procurados no momento (AI/
Sebrae).

Sistema de vendas online 
para pequenos comerciantes
Pequenos comércios e profissionais autônomos, poderão comercializar vouchers usando a nova 
funcionalidade, e definir a troca desses vouchers pelos produtos ou serviços

não exige a presença de 
um programador. A adesão 
ao sistema é feita de forma 
online e, em poucos minu-
tos, já é possível começar a 
cadastrar os artigos, sejam 
eles produtos, serviços ou 
os próprios vouchers. 

"A plataforma é uma op-
ção para esses vendedores 
estarem no mundo digital, 
dando a eles mais visibili-
dade e oportunidades de 
negócio, além de promover 
a inclusão digital dos co-
mércios em geral", completa 
Boaventura. Apenas três 
etapas são necessárias para 
criar a loja no Ebanx Beep. 
O vendedor deve acessar o 
site (www.ebanxbeep.com) 
e preencher o cadastro 
inicial. Na sequência, ele já 
pode começar a cadastrar 
os itens que deseja vender 
online - num processo que 
pode ser concluído em pou-
cos minutos.

de facilitar as vendas de 
pequenos estabelecimentos 
e profissionais autônomos 
neste momento delicado. 
Com ela, conseguimos co-
nectar esses vendedores às 
pessoas que podem e que-
rem ajudar", afirma André 
Boaventura, sócio e CMO 
do Ebanx. Além de montar 
a loja virtual, os vendedores 
também poderão contar 

com o processamento de 
pagamentos do Ebanx Pay,  
disponibilizado dentro da 
plataforma. 

Cartões de crédito de todas 
as bandeiras serão aceitos 
com possibilidade de par-
celamento, além de boleto 
bancário, e a liquidação pode 
ser feita quinzenalmente. 
Montar a loja na plataforma 
é um processo simples, que 

Cuide das finanças para não deixar 
a crise afetar os negócios
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analise os gastos, veja 
as possibilidades de 
corte de custos e onde 
o dinheiro pode ser 
melhor aplicado;

 2) cortar custos. Neste 
momento, o corte de 
custos é essencial, mas 
a empresa terceirizada 
pode analisar os nú-
meros para propor a 
mudança de parceiros, 
por exemplo;

 3) gerenciar a emissão de 
notas fiscais e boletos. 
Em vez de ter uma pes-
soa alocada para este 
trabalho operacional, 
que pode estar em uma 
equipe mais analítica, 
por exemplo, passe 
essa tarefa para em-
presas que executem 
essa ações. Além de 
ganhar tempo, é uma 
ótima oportunidade 

para achar outras 
saídas para o negócio 
no meio da crise;

 4) controlar recebíveis 
e operacionalizar os 
pagamentos. A hora 
agora é foco total 
em achar saídas para 
a sobrevivência da 
empresa. Deixe que 
terceiros cuidem des-
sa etapa, para que 
também ganhe tempo 
e fôlego para tomada 
de decisões futuras;

 5) negociar. Algumas 
empresas estão pos-
tergando os paga-
mentos para depois 
da onda do Covid-19. 
Este é um bom mo-
mento para o depar-
tamento financeiro 
terceirizado abrir 
frente de futuras ne-
gociações.

A suspensão das atividades presenciais em 
escolas públicas e particulares, diante da 
ameaça do Coronavírus, deve permanecer 
por tempo indeterminado. A decisão é uma 
estratégia para impedir a propagação do 
vírus ao evitar aglomerações. Entretanto, o 
período de isolamento está longe de ser férias 
e exige responsabilidade e organização dos 
estudantes.

De acordo com Coordenador do Ensino 
Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, 
Dionei Andreatta, os alunos devem manter 
as metas de estudos, conforme planejamento 
anual da escola. “É importante para os estu-
dantes obedecer a rotina, pois não estamos 

A indústria alimentícia brasileira, 
dado o caráter essencial da produção 
de alimentos, continuará a produzir 
para garantir o abastecimento e 
o acesso aos alimentos para toda 
a população do país. Para isso, 
medidas de prevenção e proteção 
da saúde e do bem-estar de seus 
colaboradores têm sido ampliadas 
e intensificadas, com o objetivo de 
assegurar condições adequadas de 
trabalho e continuidade na produção 
de alimentos no Brasil. 

Nossas indústrias já seguem 
rigorosos padrões de qualidade 

estabelecidos por protocolos inter-
nacionais de segurança, assim como 
atendem às exigências regulatórias 
da Anvisa, do Ministério da Saúde e 
do Ministério da Agricultura. Para a 
proteção dos funcionários e de toda 
a produção as empresas intensifica-
ram as medidas de segurança e hi-
gienes existentes e implementaram 
medidas adicionais. 

Entre elas, estão: intensificação 
da higienização das instalações; 
limpeza e desinfecção de superfícies, 
interruptores e corrimões; e aferição 
de temperatura corporal dos cola-

boradores no momento de entrada 
nas fábricas, bem como forneci-
mento de álcool em gel, máscaras e 
luvas aos colaboradores. Também 
vêm sendo tomadas medidas como 
distanciamento de mínimo de um 
metro entre as estações de trabalho 
e reorganização dos turnos. 

Para manter os funcionários infor-
mados sobre os cuidados essenciais 
para evitar o contágio, intensas 
campanhas de comunicação interna 
reforçam a necessidade de medidas 
como a lavagem correta das mãos 
e o uso de álcool em gel, máscaras 

e luvas. Além disso, nos restauran-
tes das fábricas, nos horários das 
refeições, foram adotadas escalas 
e flexibilização dos horários, bem 
como a eliminação do self-service 
de distribuição. 

Também, há um monitoramento 
constante do time, com afastamen-
to imediato de casos suspeitos. 
As empresas adotaram medidas e 
recomendações anunciadas pelas 
autoridades brasileiras de saúde, 
bem como as da OMS, para que 
possam seguir produzindo (AI/www.
abia.org.br).

Indústrias de alimentos intensificam ações de prevenção e proteção

Como os alunos podem fazer para manter a rotina de estudos?
em recesso. As disciplinas continuarão a 
ser ministradas em uma plataforma online”, 
explica o docente.

O mesmo número de aulas que os alunos 
teriam no colégio de forma presencial, estão 
sendo gravadas. “Exercícios para reforçar o 
conteúdo também estarão disponíveis e devem 
ser respondidos, exatamente como em sala de 
aula. Fóruns e chats também serão promovidos 
para que tirem dúvidas”, explica. Dionei reco-
nhece que este é um momento inédito para 
as escolas. “Porém, o uso da tecnologia ajuda 
a minimizar as dificuldades com a suspensão 
das aulas”, avalia.

Algumas dicas do coordenador do Ensino 

Médio do Colégio Marista Arquidiocesano para 
não perder o foco: 

	 •	Manter	a	rotina	de	estudos;
	 •	Ser	disciplinado	com	os	horários;
	 •	Tirar	dúvida	nos	chats	e	fóruns;
	 •	Façam	os	exercícios	para	reforçar	o	apren-

dizado;
	 •	Estudar	as	disciplinas	ministradas	on-line,	

já que, quando as aulas retornarem, serão 
promovidas provas presenciais;

	 •	Fazer	atividade	física	ao	ar	livre	(para	aliviar	
a tensão).

(Fonte: www.colegiosmaristas.com.br).
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Muitos empresários estão desesperados com o momento que estão atravessando, buscando alternativas para seus negócios 
sobreviverem à diminuição de movimentação e vendas em função da crise gerada pelo Coronavírus. Um fato é certo, as empresas 

que não se estruturarem imediatamente para esse momento terão muito mais chances de fechar as portas. 

FREEPIK

"Ter planejamento e estratégias sempre é um diferencial 
para as empresas, mas isso se evidência ainda mais em 
períodos de crise como o atual. Assim, se a empresa 

já projetou possíveis cenários e estratégias para o futuro, já deu 
um bom passo para sobrevivência. Caso ainda não tenha feito, 
ainda é tempo", avalia o diretor executivo da Confirp Consultoria 
Contabil, Richard Domingos, especialista em gestão de empre-
sas. Para que as empresas sobrevivam ao cenário atual, Richard 
elaborou dez passos para salvar uma empresa em época de crise:

1Planejar cenários - Desenvolver um planejamento com
base nas perspectivas de faturamento para os próximos seis meses, 
buscando no mínimo três cenários para adequação da empresa. 
Desses três cenários se deve escolher o mais provável e seguir 
com as ações, medindo a cada dia e semana se o cenário previsto 
está sendo realizado, e tomando ações a partir dessa medição. Ou 
seja, cada cenário deve propor gatilhos a serem acionados quan-
do se chega a um patamar preestabelecido nesses marcadores. 

Planejar nesse momento é fundamental para diminuir erros 
ou a emoção na tomada de decisão. Tomar decisão sobre pres-
são já é um erro a ser corrigido. Outro ponto, estamos em um 
momento anormal e, portanto, as decisões a serem tomadas não 
devem ser normais. 

2 Adequar processo produtivo e comercial - Com
base nos cenários levantados, promover o volume de produção 
para cada projeção ou cenário proposto (horas necessárias de 
mão de obra, matérias primas, mercadorias etc.). Isso vale tanto 
para empresas industriais e comerciais, como para prestadoras 
de serviços; 

3Adequação dos custos e despesas para realidade 
da vida - Com base nos cenários propostos, é evidente que os

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

10 PASSOS PARA AS EMPRESAS 
SObREvIvEREM à CRISE ATuAL 

5Renegociação de dívidas - É fundamental adequar as
dívidas e financiamentos da empresa para os cenários desenhados, 
buscando períodos de carência, redução de juros e extensão nos 
prazos de pagamento. 

6 Prepare-se para mudança constante - Como diz
o provérbio popular: "é preciso estar com um olho no peixe e
outro no gato". Não dá para prever o que vai acontecer, mas é
possível medir diariamente para onde estamos indo e as metas
estabelecidas. Essa leitura deve permitir uma visão de onde se
está e onde se quer chegar, se as coisas continuarem da forma
que está. Então, mudar é algo que não pode ser um desafio.

7Administração do caixa - Pior que vender é vender e
não receber. O controle do caixa é fundamental nesse momento. 
A cobrança vira uma área fundamental na empresa. As nego-
ciações têm que ser rápidas para cortar fornecimento imediato 
em determinados casos que podem levar a empresa a sucumbir. 
Gestão de créditos e pagamentos é uma arte que tem que ser 
feita a todo instante. Não pagar algo não quer dizer que o "algo" 
deixou de existir. 

Muitas empresas financiarão 
tributos, mas não se pode deixar 
de lembrar que esses débitos 
continuam lá e uma hora terão 
que ser pagos. Portanto, ainda 
que a estratégia seja manter no 
caixa esse dinheiro, ele deve ser 
separado do fluxo mensal para 
não o queimar em políticas de 
preço ou em despesas. 

8 Transparência com 
todos os colaboradores -
O empresário precisa ter um 
canal direto com todos os seus 
empregados para que todos sai-
bam o que está acontecendo e o 
que se espera nesse momento. 
Mas essa não é uma missão que apenas o empresário precisa ter: 
agora é uma missão para todos. Portanto, é hora do RH agir com 
estratégia, baseado nas diretrizes montadas pela alta gestão. 

9 Produtos, mercadorias e serviço do momento -
Ter a sensibilidade do momento e do produto fornecido. Tem 
que se adequar rapidamente ao que o mercado busca e valoriza 
nesse momento de crise. De nada adianta produzir e comprar 
mercadoria para revenda, se ninguém vai comprar. Os produtos e 
serviços devem ser pensados e direcionados para linha de frente 
em momentos de crise. 

10 Controle - É fundamental ter controle: controle
da operação, controle emocional e controle de tudo que puder 
nesse momento. É fato que com controle na mão a leitura do 
momento fica mais fácil, permitindo repensar os caminhos a 
serem adotados a cada instante.

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

custos e despesas deverão ser revistos, mas isso deve ser feito 
de forma inteligente. Muitos contratos preveem multas ou prazos 
de aviso prévio, outros são essenciais ao processo produtivo. 
Deve-se entender quem são os fornecedores estratégicos, propor 
uma adequação momentânea com base nos cenários propostos 
para adequação dos gastos da empresa. 

Em vez de demitir funcionários sumariamente, entendido o 
volume de produção ou comercialização do cenário escolhido, 
pode-se alternativamente negociar a jornada de trabalho com 
redução de salário momentâneo, cancelar novas vagas ou não 
prorrogar contratos determinados. Tudo isso pode ser feito 
junto, além de queimar banco de horas e utilizar saldo de férias 
a serem gozadas. 

4 Formalizações a empregados e fornacederoes -
Definidas as ações que devem ser tomadas, é fundamental a for-
malização das negociações feitas. Isso vale para uma repactuação 
de jornada de trabalho, passando por aditamento de contratos 
e rescisões contratuais. É fundamental que tudo esteja bem de-
talhado para evitar processos futuros, reivindicando diferenças 
deixadas de serem pagas. 

Fr
ee

pi
k

“Tomar decisão 
sobre pressão 
já é um erro a 
ser corrigido. 
Outro ponto, 

estamos em um 
momento anormal 

e, portanto, 
as decisões a 

serem tomadas 
não devem ser 

normais. 
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Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  8.773.210,15 8.846.048,17
Caixa e Equivalentes a Caixa  840.535,05 919.055,02
Clientes  4.120,80 1.005,10
Imóveis à Venda  7.925.166,91 7.925.166,91
Adiantiantamento a Empregados  73,14 174,11
Tributos a Recuperar  3.314,25 647,03
Não Circulante  23.820.213,02 23.952.329,35
Créditos a Receber  592.104,00 592.104,00
Depositos e Cauções  271.544,91 371.955,97
Investimentos  384.319,69 384.319,69
Imobilizado  22.572.244,42 22.603.949,69
Total do Ativo  32.593.423,17 32.798.377,52

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  633.503,22 50.311,77
Financiamentos  - 9.581,01
Obrigações Trabalhistas e Sociais  29.056,37 24.780,10
Obrigações Tributárias  4.446,85 15.950,66
Adiantamentos de Clientes  600.000,00 -
Não Circulante  23.568.390,33 24.295.754,08
Fornecedores  21.264.076,78 21.264.076,78
Créditos de Pessoas Ligadas  624.313,55 1.351.677,30
AFAC  1.680.000,00 1.680.000,00
Patrimônio Líquido  8.391.529,62 8.452.311,67
Capital Social  952.901,00 952.901,00
Reservas de Lucros  7.438.628,62 7.499.410,67
Total do Passivo  32.593.423,17 32.798.377,52

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro 2019.
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Bruta
Vendas de Produtos e Arrendamentos  31.601,65 42.169,96
(-) Impostos s/Receitas  1.153,46 1.539,20
Receita Operacional Líquida  30.448,19 40.630,76
Despesas Administrativas  127.227,52 121.217,29
Depreciação  - 38.458,07
Impostos e Taxas  10.417,92 9.940,99
Lucro Operacional  (107.197,25) (128.985,59)
Resultado Financeiro  62.608,26 127.425,74
Outras Receitas  441,22 -
Lucro/Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (44.147,77) (1.559,85)
Imposto de Renda e Contribuição Social  16.634,28 37.993,07
Prejuízo Líquido do Exercício  (60.782,05) (39.552,92)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das  2019/R$ 2018/R$
 atividades operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  (60.782,05) (39.552,92)
Ajuste por:
Depreciações e Amortizações  - 38.458,07
Lucro Liquido Ajustado  (60.782,05) (1.094,85)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  (3.115,70) (1.005,10)
Tributos a Recuperar  (2.667,22) 4.719,85
Depositos e Cauções  100.411,06 (246.263,95)
Outros Ativos  100,97 164,02
Aumento (Redução) das contas do passivo
Financiamentos  (9.581,01) (31.254,39)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  4.276,27 (38,08)
Obrigações Tributarias  (12.443,04) 56,92
Imposto de Renda e Contribuição Social  939,23 (1.172,57)
Outros Passivos  600.000,00 -
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  617.138,51 (275.888,15)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução na Aquisição 
 de Imobilizado  31.705,27 (6.138,52)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  31.705,27 (6.138,52)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (727.363,75) 16.831,21
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  (727.363,75) 16.831,21
Fluxo de caixa do exercício  (78.519,97) (265.195,46)
Saldo no início do exercício  919.055,02 1.184.250,48
Saldo no final do exercício  840.535,05 919.055,02
Fluxo de caixa do exercício  (78.519,97) (265.195,46)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019.

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

Agropecuária Oriente S/A
C.N.P.J. 54.828.736/0001-81

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e os demais demonstrativos referente 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, 10 de Março de 2020.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reserva de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  952.901,00 7.348.383,39 190.580,20 8.491.864,59
Resultado do Exercício  - (39.552,92) - 39.552,92
Em 31/12/2018  952.901,00 7.308.830,47 190.580,20 8.452.311,67
Resultado do Exercício  - (60.782,05) - (60.782,05)
Em 31/12/2019  952.901,00 7.248.048,42 190.580,20 8.391.529,62

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depó-
sitos bancários (R$648,84 em 2019 e R$1.324,78 em 2018) e 
aplicações financeiras (R$839.886,21 em 2019 e R$917.730,28 
em 2018). 3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulan-
te: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicavél, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas 
(passivos). 4- Imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição 
(R$22.864.841,36 em 2019 e R$22.896.546,63 em 2018), menos a 
depreciação acumulada (R$ 292.596,94 em 2019 e R$292.596,94 
em 2018). As depreciações foram calculadas pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação tributária. 5- As receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 6- O Ca-
pital Social é de R$952.901,00 totalmente integralizado e represen-
tado por 690.450.594 ações  ordinárias sem valor nominal. 7- O I.R. 
e a Contribuição Social são apurados com base no lucro presumido.

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

BANCOEcogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/02/2020
Data e horário: às 14 horas do dia 06/02/2020. Local: sede social, na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações 
Unidas, no 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Se-
cretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil 
Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). 
Convocação: dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata 
o artigo 133 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida 
lei. Ordem do dia: deliberar sobre: (i) a eleição do Sr. Katsutake Shiraishi para o cargo de membro do Conselho de Adminis-
tração; Deliberações Tomadas por Unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos 
acionistas, sem qualquer ressalva: (i) a eleição do Sr. Katsutake Shiraishi, japonês, casado, administrador, portador do (RNE) n° 
V634613-9 e CPF/MF nº 061.020.227-85, com escritório na Praia do Flamengo, nº 200, 14º andar, Flamengo, CEP 22210-901, na 
cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 3 anos a 
contar da presente data. A eleição do Conselheiro ora eleito estava condicionada à obtenção do respectivo visto de concomitância, 
conforme indicado na Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada 20/11/2019 e devidamente arquivada na JUCESP em 
09/12/2019, visto este que foi concedido pela autoridades imigratórias brasileiras em 05/02/2020. O conselheiro ora eleito declara, 
sob pena da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade, e assina o respectivos Termo de Posse no devido livro societário. O membro do Conselho de 
Administração aqui eleito, renuncia ao direito de ser remunerado, pois já é remunerado por outras empresas do grupo; Lavratura e 
Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta 
a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um 
só efeito. São Paulo, 06/02/2020. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária 
de Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil 
Ltda, por seus Diretores Sr. Taira Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Certifico que a presente 
ata é cópia fiel daquela que se acha transcrita no livro próprio. Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Gabriela de Maga-
lhães Gabriel Doubek - Secretária. JUCESP n° 103.339/20-6 em 19/02/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Cancelamento de Convocação
Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Assembleia Geral Ordinária que seria realizada no dia 
16.04.2020, às 10 horas, fi ca cancelada devido a pandemia do COVID-19. Oportunamente nova data 
será remarcada e nova convocação será feita. Ricardo Valtner – Diretor Presidente

A mentira sobre o 
“subsídio” à energia solar

Você já deve ter lido 
algo sobre a polêmica 
entre a Agência 
Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) e o 
setor de Energia Solar 
Fotovoltaica ou visto 
o pronunciamento 
do presidente Jair 
Bolsonaro, no início do 
ano, de que proibiria a 
“taxação” desejada pela 
Aneel

 

Os efeitos práticos do 
anúncio feito pelo 
presidente ainda são 

não oficiais, mas já geram oti-
mismo no mercado. A Aneel, 
porém, mantém aberta a con-
sulta pública 025/2019, para 
revisar as regras existentes 
para a Geração Distribuída. 
Essa revisão diminui, para 
futuras adesões, o percen-
tual compensado da tarifa 
energética que um sistema 
solar distribuído injeta na 
rede e originou a termino-
logia popular “taxar o sol”. 
Houve uma forte reação da 
sociedade e da classe políti-
ca sobre a consulta pública. 
Como resposta ao movimento 
da Aneel surgiu um Projeto 
de Lei, do Deputado Federal 
Lafayette de Andrada, que faz 
uma abordagem equilibrada e 
racional da discussão e que 
deve auxiliar na resolução do 
imbróglio.

Friso que todos os órgãos, 
desde o Ministério de Minas 
e Energia até a própria Ane-
el, deixaram claro que nada 
muda para os que conecta-
rem sistemas fotovoltaicos 
até a data da mudança da 
norma, que terá um período 
de vacância (provavelmente 
31/12/2020) até o qual serão 
mantidas as regras atuais. 
Portanto, para aqueles que 
já adquiriram sistemas ou 
adquirirem antes desse prazo, 
não há razão para se preocu-
par. Isso é o mínimo que um 
país que preza pela segurança 
jurídica deve fazer.

Com os anúncios da Aneel, 
um grupo de economistas, 
aspirantes a políticos e con-
sultores que cobre o setor 
elétrico se pôs a defender 
um cenário bastante severo 
para a revisão. Argumentam 
que, devido ao fato da rede 
de distribuição possuir custos 
fixos, que são repassados na 
tarifa, aqueles que geram 
sua própria energia deixam 
de pagá-los e, portanto, pos-
suem “subsídios” que devem 
ser revistos. O mesmo ocorre 
se você comprar lâmpadas 
a LED e economizar na sua 
conta de luz. O custo fixo da 
distribuidora continua exis-
tindo e sendo repassado para 
quem não as possui. Nessa 
lógica, portanto, você estaria 
sendo “subsidiado”.

O que esses recém-che-
gados ao tema da energia 
solar não sabem é que os 
números que embasaram 
esses supostos subsídios são 
completamente parciais. Eles 
foram criados através de um 
relatório tendencioso, emiti-
do por uma facção de dentro 
do governo, que trabalhou a 
vida toda para as distribuido-
ras de energia incumbentes e 
monopolistas, maiores bene-
ficiadas com a revisão.

Os números bilionários 
foram divulgados como uma 
contribuição à revisão da 
ANEEL. Mas, esse relatório 
cometeu o erro primário de 
comparar preços de Gera-
ção Centralizada (que usa 
linhas de transmissão) com 
Geração Distribuída (Local) 
sem levar em consideração 
a redução de perdas criada 
pelo “efeito vizinhança”. 
Lembrou-se da renúncia 
fiscal, mas “esqueceu” da 
imensa arrecadação de 
impostos que a venda de 
equipamentos e serviços de 
energia solar gera. Ignorou 
a redução dos custos da 

energia com a diminuição 
do despacho das caríssi-
mas usinas termoelétricas 
durante o período da tarde. 
Não considerou que há for-
mas diferentes de Geração 
Distribuída: uma feita junto 
a carga (nos telhados das 
Residências e Empresas) 
e outra remotamente (em 
fazendas), com impactos 
extremamente diferentes. 
Conclusão, o tal “subsídio” 
bilionário à energia solar, 
aventado por alguns, não 
é real.

É importante dizer: não 
existe subsídio à energia so-
lar! Os “custos” são ínfimos se 
comparados aos benefícios da 
Geração Distribuída. A utili-
zação da rede de distribuição 
é mínima, apenas transmite o 
excedente de energia entre 
vizinhos próximos. Além 
disso, aumenta a capacidade 
instalada da Matriz Elétrica 
com investimento do próprio 
consumidor! Entre dezenas 
de outras vantagens, quem 
investe em energia solar 
passa a ter renda liberada 
para reinvestir na economia 
e a tecnologia colabora com 
a descarbonização da matriz. 
A Aneel admitia esses benefí-
cios até uma estranha guinada 
de opinião recente.

É fundamental destacar, 
também, que a energia solar 
gera o “empoderamento” dos 
cidadãos, chamados pelas 
distribuidoras de “consu-
midor cativo”. Não há por-
tabilidade no setor elétrico 
e, portanto, até o advento 
da geração distribuída, não 
havia nenhuma escolha do 
fornecedor da energia que 
você utiliza. Agora, o con-
sumidor se transforma em 
“prosumidor”, alguém que 
consome e gera energia ao 
mesmo tempo, uma disrupção 
no ultrapassado e centenário 
modelo do setor elétrico, algo 
que os monopolistas querem 
evitar.

Ressalto que o mercado de 
energia solar ainda dá seus 
primeiros passos no Brasil. 
Hoje são 181 mil geradores em 
um universo de 84 milhões de 
consumidores de energia, ou 
seja, 0,21% do total dos con-
sumidores gera sua própria 
energia. Mas, para essa pe-
quena proporção de adesões 
o impacto empreendedor é 
incrível, uma vez que existem 
mais de 10 mil empresas, 
em sua maioria de pequeno 
porte, neste mercado no país, 
que criaram mais de 100 mil 
postos de trabalho até 2020 
e  vão gerar pelo menos 300 
mil novos empregos entre 
2019 e 2022, de acordo com 
estimativas da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (ABSOLAR). 
Isso se não houver mudanças, 
é claro.

Por último, imagine se no 
início do século 21 as operado-
ras de telefonia fixa fizessem 
lobby para barrar a telefonia 
móvel com o argumento do 
“subsídio”. Afinal, nesse caso, 
os clientes que utilizavam tele-
fone “com fio” pagariam mais 
caro na tarifa com a evasão 
através do mobile. Será que 
o mundo teria avançado tan-
to? Concorrência, inovação, 
disrupção tecnológica são 
fatores fundamentais em qual-
quer mercado. Aumentam a 
eficiência e necessidade de 
adaptação dos incumbentes! 
Quem divulga números incor-
retos dos supostos “subsídios” 
deixa de reconhecer os ganhos 
gerados pela Geração Distri-
buída e está no lado errado da 
história! Quando a energia so-
lar inevitavelmente se tornar 
uma fonte majoritária, como o 
celular se tornou na telefonia, 
quem terá coragem de admitir 
que apoiou essas medidas? Ou 
alguém ainda usa exclusiva-
mente o telefone fixo?

 
(*) - Formado em Administração de 

Empresas pelo InsperSP, é Diretor de 
Operaçõda Blue Sol Energia Solar, 

empresa fundada em 2009 com ampla 
atuação em treinamentos e soluções 

para energia solar.

José Renato Colaferro (*)

Murilo Feltran (*)

Essa mudança se faz ne-
cessária, pois, ainda é 
uma indústria que de-

manda grande consumo de 
água e energia, além de ser 
responsável pelo descarte 
de alto volume de resíduos. 
Nos canteiros de obras, por 
exemplo, a água é o insumo 
mais utilizado. 

De acordo com os dados 
do comitê temático da água 
do Conselho Brasileiro de 
Construção Sustentável, em 
média 50% da água potável 
fornecida para áreas urba-
nizadas é destinada para a 
construção civil. Para a pro-
dução de um metro cúbico 
de concreto, é necessário, 
em média, de 160 a 200 litros 
de água, segundo o Depar-
tamento de Engenharia de 
Construção Civil e Urbana 
da Escola Politécnica da 
USP. Já o consumo de ener-
gia elétrica nas edificações 
corresponde a cerca 50% de 
toda eletricidade consumida 
no país. 

Cerca de 70% do gasto de 
energia elétrica nos prédios 
públicos se deve ao uso dos 
sistemas de iluminação e 
climatização dessas edifi-
cações, de acordo com o 
Procel (Centro Brasileiro 
de Informação de Eficiência 
Energética). Já os resíduos 
da construção civil repre-

Industrialização da construção civil torna 
o setor mais sustentável e eficiente

Modernizar o setor da construção é um desafio em todo o mundo

até 40% a necessidade de 
mão de obra. 

Na questão dos resíduos, a 
taxa de desperdício do mate-
rial é de apenas 0,5%, o que 
representa oito vezes menos 
perdas do que o sistema 
tradicional, uma vez que as 
peças do Elastopir são enco-
mendadas na medida exata. 
Com a obra finalizada e a 
solução sendo utilizada nas 
paredes e telhado, é possível 
reduzir em 50% o consumo 
de ar condicionado durante 
o ano, quando comparada 
a uma edificação com ma-
teriais convencionais. Isso 
porque apresenta níveis bai-
xíssimos de condutividade 
térmica quando comparado 
a isolantes convencionais. 

Ele reduz em até 90% a 
transferência de calor entre 
os ambientes e é 20 vezes 
mais isolante que tijolos e 80 
vezes mais que o concreto. 

Na questão de prevenção 
aos incêndios, o material em 
poli-isocianurato é capaz de 
alcançar elevados níveis de 
segurança ao fogo atenden-
do às normas brasileiras de 
construção nos mais diver-
sos requisitos. Atualmente, 
ele é utilizado em grandes 
empreendimentos, como 
shoppings, indústrias, gal-
pões e alojamentos. 

(*) - É engenheiro e gerente de 
marketing e produto de Materiais de 

Performance da BASF.

sentam mais da metade do 
volume de resíduos sólidos 
gerados em meio urbano, 
segundo o Ministério das 
Cidades. 

Para mudar esse cená-
rio, a construção civil vê 
a industrialização de seus 
processos como um meio 
de torná-la mais susten-
tável. Um exemplo que já 
vem sendo usado no setor 
são as telhas e os painéis 
isotérmicos com núcleo em 
espuma rígida de poliureta-
no. Eles têm como principal 
foco o isolamento térmico 
e a consequente eficiência 
energética, mas também 
reduzem drasticamente o 
uso de água. 

Visando aperfeiçoar as 
propriedades para o uso 
desse material na construção 
civil, a BASF desenvolveu 

o painel sanduíche de poli-
-isocianurato, Elastopir, que 
atende requisitos essenciais 
de segurança ao fogo, man-
tendo as demais proprieda-
des do poliuretano tradicio-
nal. O material permite mais 
rapidez, eficiência, redução 
de mão-de-obra, menos re-
síduo e durabilidade para a 
construção. 

A sustentabilidade é um 
dos principais pilares dos 
painéis isotérmicos, já que 
elimina a necessidade do 
uso de água em todo o 
processo produtivo, desde 
sua fabricação, até a obra. 
Outra vantagem é que, por 
ser um método industriali-
zado, a construção leva até 
a metade do tempo quando 
comparada ao processo com 
materiais tradicionais, como 
blocos e tijolos, e reduz em 
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Com as profundas mudanças na vida 
dos empresários com a “Corona Crise”, é 
preciso uma atenção especial ao planeja-
mento tributário, que precisa ser refeito.

Este levantamento é feito ao final 
de cada ano, do qual levanta-se as in-
formações de receita bruta auferida, 
despesas incorridas, lucro do ano, e 
demais informações relevantes, para 
projetar o resultado do ano seguinte e, 
por consequência, escolher qual melhor 
regime de tributação adotar no ano que 
está chegando.

Acontece que em muitos casos, em 
decorrência do lucro ou das despesas 
passíveis de crédito de PIS e COFINS, o 
lucro presumido se mostra mais vantajoso. 
Porém, nesse novo cenário nossas receitas 

estão estacionadas devido a quarentena 
por conta da COVID-19, mas nossas des-
pesas fixas continuam sendo incorridas e 
podemos ter um impacto direto no nosso 
lucro, o que poderia justificar uma apura-
ção pelo lucro real em 2020, por exemplo.

Ainda que o lucro real não seja o regime 
mais vantajoso para 2020, mesmo diante 
do cenário da COVID-19, há outra questão 
a se levar em conta que é a tributação 
pelo regime de Caixa ou Competência, 
no lucro presumido, visto que, enquanto 
no primeiro eu tributo somente quando 
receber dos meus clientes, no segundo 
eu tributo quando auferir a receita, ou 
seja, no mês que prestar os serviços ou 
vender a mercadoria, independente de 
ter recebido ou não.

A questão da escolha do Caixa ou 
Competência pode ser determinante no 

fluxo de caixa das empresas, embora não 
mude a efetiva carga tributária. Enquanto 
a comparação entre lucro presumido ou 
real, com base nos novos dados estimados 
após a pandemia, podem ser determi-
nantes no montante a pagar, e podem 
ser objeto de “replanejamento” ainda em 
2020, caso a empresa ainda não tenha 
recolhido nenhuma guia de IRPJ e CSLL 
relativa a 2020.

“O pessimista reclama do vento, o 
otimista espera que ele mude, o realista 
ajusta as velas”, diz um ditado antigo - 
cujo autor é desconhecido – aplicável 
a este momento: sugere-se aos em-
presários ajustar as velas para navegar 
nesse novo oceano que se apresenta à 
nossa frente.

(*) - Especialista em planejamento tributário - B.I Tax.

Crise: como refazer o planejamento tributário
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