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Vida 
pós-crise, 
como será?

Por Gaudêncio Torquato

Política
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O Brasil não é para principiantes", diz uma máxima atribuída ao 
grande compositor brasileiro Tom Jobim que se comprova repetida-
mente ao longo dos anos. A terra tropical é fértil, mas fez gigantes 
do porte de Nike, Adidas e Under Armour, cujo sucesso global não 
pôde ser plenamente replicado no País, recuarem e reduzirem seus 
investimentos no País. As marcas chegaram a fechar lojas, escritórios 
e despedir vários colaboradores.   

Empreendendorismo no Brasil

O BTTng - plataforma de Inteligência de Fontes Abertas (#OSINT) 
da Apura Cyber Intelligence S/A - monitorou 43.026.298 de mensa-
gens em mais 30 tipos de fontes diferentes, desde a web e as mídias 
sociais, até canais e fóruns escondidos na Dark Web. Além disto, os 
serviços de #DFIR (Digital Forensics & Incident Response) respon-
deram a dezenas de casos de invasão de ambientes corporativos, 
fraudes sofisticadas, vazamento de dados e outras ocorrências. A 
lista apresenta dez pontos relevantes acerca de ameaças cibernéticas 
para empresas com negócios no Brasil, considerando a atuação de 
atores nacionais e estrangeiros que executam ataques e fraudes em 
canais digitais.   

Ameaças cibernéticas

As tecnologias vêm dominando cada vez mais espaço no que tange 
inovação, serviços e praticidade. Parte dos processos estão usufruindo 
das vantagens ao mecanizar as ações. E as plataformas de pagamento 
não ficam atrás nesse desenvolvimento. Confira algumas das tendências 
relacionadas ao assunto!   

Plataformas de pagamentos

freepik

Negócios em Pauta

Cursos Gratuitos Online
Diversas instituições passaram a oferecer cursos gratui-

tos para serem feitos à distância. O SenacSP, por exem-
plo, liberou 24 cursos online gratuitos, entre extensão 
universitária e cursos livres, para aprender em casa. Os 
cursos livres atendem a necessidades variadas, tais como 
liderança, finanças, imagem pessoal, nutrição, neurociên-
cia, com cargas horárias entre 40 a 60 horas. As vagas são 
limitadas. Para se inscrever, basta acessar: (https://www.
sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=0).    Leia a coluna 
completa na página 3

Marcello Casal Jr/ABr

News@TI

Franquia home based

@Em um cenário onde não se aconselha sair de casa, as fran-
quias home based se revelam uma excelente oportunidade 

de negócios para quem deseja empreender com segurança. E 
uma alternativa é a Revenda Software, que está apresentando 
ao mercado o seu modelo de franquias. A empresa, fundada 
em 2018, faz parte do Grupo SoftUp, que tem mais de duas 
décadas de experiência no desenvolvimento de soluções para 
pequenas e médias empresas. Os franqueados da Revenda 
Software serão capazes de revender o software de gestão na 
nuvem (ERP) da franqueadora. E o melhor: como o sistema é 
white label, cada empresa pode inserir a sua marca, agregando 
ainda mais valor ao produto. “Oferecemos aos interessados 
um site na nuvem no modelo SaaS com a marca, domínio e 
toda a infraestrutura necessária”, explica o diretor da Revenda 
Software, Robinson Idalgo (www.revendasoftware.com.br). 

  Leia a coluna  completa na página 2

AI/Revenda Software

REFLExOs DA PANDEMIA

O cenário atual é de 
pandemia em todo 
o mundo devido à 
Covid-19. Com a 
evolução do contágio 
no Brasil, vivemos um 
período de isolamento 
social, medida preventiva 
para tentar conter o 
Coronavírus

sendo assim, os tempos são 
de comportamentos precau-

cionais na população e medidas 
que aumentam a distância 
física como diminuição de via-
gens, mais videoconferências, 
reduções de jornada, adoção 
de home office e quarentena. 
Essa nova realidade iniciou um 
movimento amplo de trabalho 
remoto, solução que muitas 
empresas encontraram para 
continuar suas atividades. 

Há diversos segmentos em 
que o home office não se aplica, 
e isso é natural pela natureza 
das atuações de médicos e 
enfermeiras, policiais e bom-
beiros, limpeza pública, entre 
outros exemplos. Porém, há 
uma grande fatia produtiva que 
experimenta a nova relação 
das empresas com o trabalho 
remoto e vai descobrindo como 
adaptar-se a diferentes áreas e 
tipos de funcionários. 

"Mais do que combinar com 
os colaboradores para que le-
vem seus computadores para 
casa, as empresas precisam en-
contrar novos jeitos de atuar, de 
garantir a segurança dos seus 
dados, a efetividade de seus 

Trabalho remoto abre novos caminhos 
nesse momento de isolamento social 
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processos para manter tudo 
funcionando normalmente. O 
maior desafio que o home offi-
ce apresenta é o operacional, 
porque os processos e a cultura 
da empresa são bem resolvidos 
dentro dela, normalmente, mas 
não tão claros na distância", 
pontua Deivis Santos, CBO da 
Nexcore. 

Ou seja, atuar em casa é 
uma outra realidade que traz, 
por exemplo, mais pessoas no 
convívio e que não trabalham 
juntos. Filhos, animais de esti-
mação, barulhos, situações que 
podem comprometer a con-
centração. E como incorporar 
o trabalho remoto nessa nova 
rotina de isolamento social?  
Já que é grande o número de 
empresas sendo afetadas nes-
se momento desafiador e que 
precisarão de um plano para 
manter atividades e qualidade 
de forma segura, a empresa 
curitibana Nexcore percebeu 
o potencial de expansão das 
suas plataformas Ncall e Ne-

parte da empresa", ressalta 
Santos. Pensando em como 
adaptar o trabalho remoto a 
diferentes tipos de funcionários, 
Santos comenta que, após cerca 
de uma semana de experiências 
home office desde o começo do 
isolamento, "muitas empresas 
já percebem que abriram novas 
oportunidades para mais públi-
cos e que o trabalho remoto é 
para todos. 

Pessoas com mais de 60 anos 
e pessoas com deficiência, por 
exemplo, podem trabalhar as-
sim, desde que tenham certa 
familiaridade e conhecimento 
básico no uso de computado-
res. Esse sistema dá flexibilida-
de para os mais diversos perfis, 
e ao mesmo tempo acompanha 
através dos indicadores a per-
formance de cada um, mostran-
do resultados. O colaborador 
consegue continuar atendendo 
os departamentos internos e 
externos, conectado durante 
sua jornada de trabalho. 

Nesse sentido, a tecnologia 
está aí para preservar processos 
e manter as atividades aconte-
cendo de uma maneira que os 
clientes não sintam a diferença", 
finaliza o executivo. A própria 
Nexcore tomou medidas para 
enfrentar a pandemia com caute-
la e proteger seus colaboradores 
e clientes. A partir de um plano 
de contingenciamento, atual-
mente são mais de 50 funcioná-
rios em casa e usando a própria 
tecnologia, sendo exemplo para 
os próprios clientes de que é pos-
sível, é confortável e adaptável, 
exatamente o que o momento 
pede (AI/www.nexcore.com.br).

xus para mais setores além do 
atendimento de clientes. 

Outros segmentos podem 
adotar a inteligência chamada 
Omnichannel, que cresce a 
cada ano e que pode funcionar 
em nuvem, como ferramenta 
de gestão para unir todas as 
formas de atendimento em 
um só lugar, sendo o elo ideal 
entre as interações online. Seu 
software pode ser incorpora-
do com facilidade e permite 
controlar e gerenciar o início, 
as pausas e o término da jor-
nada, ou seja, ter indicadores 
dos profissionais (somada aos 
canais de comunicação). 

"Indicamos a muitos em-
presários nossa solução para 
organizar o home office com a 
segurança de que vai funcionar. 
E a ferramenta ainda ajuda 
a manter a disciplina, a ter a 
mesma performance profissio-
nal com a mesma qualidade, e a 
conexão com o funcionário para 
que ele continue se sentindo 

sOLuçãO juDICIAL PARA O COLAPsO 
FINANCEIRO DA INDúsTRIA E DO COMéRCIO

    Leia na página 6

Pregão Eletrônico
Desde ontem (6), os municípios 

com mais de 15 mil habitantes 
estão usando o pregão eletrônico 
para comprar bens e serviços com 
recursos de convênios com a União 
e demais transferências voluntárias. 
A nova regra vale para a aquisição 
de mercadorias e de serviços usadas 
no dia a dia. Apenas as obras estão 
fora dessa modalidade de contra-
tação.  Em 1º de junho, será a vez 
de as cidades restantes, de até 15 
mil moradores, adotarem o sistema.

Robinson 
Idalgo

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/solucao-judicial-para-o-colapso-financeiro-da-industria-e-do-comercio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/vida-pos-crise-como-sera/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-olhar-de-um-americano-sobre-o-empreendedorismo-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-esperar-das-plataformas-de-pagamentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-10-ameacas-ciberneticas-com-maior-relevancia-nos-ultimos-tempos/
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Livro e guia gratuitos para 
empresas e pessoas lidarem 

melhor com a tecnologia

Com a pandemia da Covid-19 (Co-
ronavírus), boa parte dos brasi-
leiros passou a ficar o tempo todo 

dentro de casa em isolamento social. E, 
com a nova realidade, muitas atividades 
pessoais e de negócios migraram para 
o mundo virtual, como por exemplo, 
as reuniões familiares que passaram a 
ser feitas online e muitos processos de 
trabalho estão funcionando através da 
cloud computing.

E para agregar conhecimento tecnoló-
gico em tempos de crise, a especialista em 
infraestrutura de TI e empresária Sylvia 
Bellio, CEO da it.line, revendedora da Dell 

Technologies 
no Brasil, dis-
ponibi l izou 
gratuitamen-
te o seu livro 
“Simplifican-
do TI”, que 
foi lançado em 
2018 e estava 
à venda no site 
da editora e 
em grandes 
livrarias on-

line, e um e-book sobre segurança da 
informação no home-office.

As publicações eletrônicas podem ser 
lidas pelo computador, celular, tablet e 
e-readers. De acordo com a empresária, 
a ação foi motivada pela intenção de se 
solidarizar com as milhares de pessoas 
que entraram em quarentena voluntária 
ou por força da lei nesses dias.

Livro Simplificando TI
“Simplificando TI” é um livro que 

explica conceitos tecnológicos a partir 
de uma linguagem simples. Em suas 

70 páginas, o livro “traduz” palavras 
da área de TI e mostra que o univer-
so da tecnologia é para todo mundo.  
Ao todo, a obra tem 16 capítulos 

cheios de um 
conteúdo rico 
em informação 
e faz com que 
a tecnologia 
chegue ao pú-
blico final, per-
mitindo com 
que qualquer 
pessoa tenha 
acesso aos cha-
mados assun-
tos high-tech.

Editora: Árvore Digital
Páginas: 70

http://consultoria.itltech.com.br/
simplificando-ti

E-book: Segurança da Informação 
no Home-Office

Além do livro, Sylvia também está 
disponibilizando um e-book que aborda 
aspectos em relação aos desdobra-
mentos da pandemia do Coronavírus. 
Voltado para empresários, o objetivo 
da publicação é oferecer ensinamentos 
sobre como tornar segura a modalidade 
de home-office e explicar porque ela é 
importante no atual contexto.
Páginas: 17

http://consultoria.itltech.com.br/
ebookcoronavirus
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20 vagas para Mestrado Profissional em 
Matemática, Estatística e Computação 
Aplicadas à Indústria

@Aproximar o setor produ-
tivo, governos e univer-

sidade é o principal objetivo 
do Mestrado Profissional em 
Matemática, Estatística e 
Computação Aplicadas à In-
dústria (MECAI) do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC) da USP, 
em São Carlos. Criado em 
2014 e pioneiro nessa área, o programa está com inscrições abertas 
até o dia 30 de abril para os interessados em ocupar uma das 20 vagas 
oferecidas na ênfase em ciência de dados. As inscrições podem ser 
realizadas diretamente na página do Programa (www.icmc.usp.br/
pos-graduacao/mecai/ingresso). Podem participar do processo seletivo 
candidatos que tenham concluído, até a data de matrícula, curso de 
graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, 
Matemática, Estatística ou áreas afins. Também é preciso estar atuando 
no mercado de trabalho ou comprovar dois anos de atividade profis-
sional. A classificação será feita com base em três critérios: análise da 
formação acadêmica, do curriculum vitae e do projeto de pesquisa.

Mentoria gratuita para pequenos empresários

@Com o objetivo de colaborar com pequenos empresários do varejo 
e comércio em geral, que estão parados durante a quarentena, a 

DUXcoworkers irá ofertar gratuitamente para 15 empreendedores a 
versão remota do StartUX durante uma semana. O serviço da consultoria, 
que é normalmente voltado para negócios com viés mais tecnológicos 
como as startups e visa acelerar a maturidade do negócio por meio do 
design de experiência (ou, em outras palavras, tomada de decisões 
que consideram as pessoas e suas relações com os produtos), ganha 
agora uma nova roupagem e se direciona para aqueles mais analógicos, 
fortemente impactadas pelo novo cenário, e que precisarão, a partir de 
agora, de um empurrão da tecnologia para sobreviverem nas próximas 
semanas. Inscrição por meio do site: https://www.eventbrite.com.br/e/
duxcoworkers-startux-remoto-registration-101675778992

Simpósio de Pesquisa e Inovação em 
Materiais Funcionais é adiado

@O II Simpósio de Pesquisa e Inovação em Materiais Funcionais 
(SPIMF), inicialmente previsto para acontecer nos dias 18 

e 19 de maio na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
foi adiado devido à pandemia de Covid-19 e ainda não tem uma 
nova data para a sua realização. As inscrições de trabalhos e para 
participação também estão suspensas. Mais informações em www.
cdmf.org.br/spimf.

ricardosouza@netjen.com.br

Vida pós-crise, 
como será?

Há muitas questões no 
ar e qualquer previsão 
sobre o amanhã será 
uma precipitação. 

Mas a cadeia de 
eventos que se su-
cedem nesses dias 

de medo e até pânico per-
mite, desde já, que se façam 
inferências razoáveis. Por 
exemplo, o mundo do tra-
balho se regerá por novas 
convenções, com parcelas 
das atividades sendo de-
senvolvidas em casa, sem 
mais necessidade de des-
locamentos de alguns tipos 
de profissionais para antigos 
escritórios. O impacto será 
forte na esfera de salários e 
emprego.

Mais precavidos e atentos 
aos movimentos migratórios 
e mesmo a eventuais riscos 
trazidos por movimentações 
turísticas, os países impul-
sionarão seus sistemas de 
segurança e controle,  o que, 
por sua vez, acionará a visão 
nacionalista de partidos e 
governantes. O nacionalis-
mo tende a se exacerbar em 
algumas Nações, principal-
mente em territórios onde 
líderes procuram ocupar 
os palcos como puxadores 
populistas das palmas das 
plateias.

As relações internacio-
nais, mesmo sob a marca do 
pragmatismo que impregna 
negócios e empreendimen-
tos em parceria, deverão 
focar um olho para áreas 
que integram os conjuntos 
estratégicos. Nesse espaço 
estariam os complexos 
energéticos, as reservas 
naturais e as telecomuni-
cações, por exemplo. Sobre 
as teles, corre até um mote: 
quem delas se apodera, 
domina a alma de um país. 
Saberá tudo que corre por 
suas veias.

As mudanças abrangerão 
os mais diversos campos. 
Dito isto, puxemos a brasa 
para a nossa sardinha. E 
aqui, o que poderá ocorrer? 
Sem estender os limites 
da reflexão, fiquemos ape-
nas no compartimento da 
política. Começando pela 
galeria de nossos quadros, 
a visão que se apresenta é 
que a sociedade como um 
todo estará à procura de 
um líder. Uma das lições da 
atual crise, que ainda não 
chegou aos píncaros, é de 
que o país está a mercê de 
indivíduos sem qualidades 
para tocar um projeto de 
país. Dispomos até de bons 
técnicos de gestão, mas 
nenhum com capacidade 
para comandar, organizar, 
coordenar, unir o povo em 
torno de uma ideia de Nação 
próspera e integrada a uma 
nova ordem mundial.

A crise tem escancarado 
a pequenez do governante-
-mor, a incapacidade de pro-
mover a união entre os três 
Poderes para se alcançar os 
valores da harmonia, da au-
tonomia e da independência 
nos termos arquitetados 
pelo barão de Montesquieu.

Os Poderes Legislativo e 

Judiciário, no vácuo aberto 
pelo Executivo, têm se 
esforçado para dar res-
postas às demandas mais 
prementes, vale reconhe-
cer. Mas essa é a hora em 
que se cobra do Executivo 
diretrizes, ação, firmeza. 
Este Poder sairá menor da 
crise, pois a manutenção 
de um rolo de tensões com 
outros Poderes arrefecerá a 
força desse nosso presiden-
cialismo de cunho imperial. 
E se o Estado não aparece 
nos lugares e momentos 
que mais exigem sua pre-
sença, estiola-se a teia de 
credibilidade e esperança 
que deve salvaguardar os 
governantes.

O fato é que o presidente 
Jair, mesmo com mudança 
em seus pronunciamentos, 
não mais defendendo ex-
plicitamente o isolamento 
vertical, continua a se man-
ter distante do Congresso 
e do Judiciário, e este, por 
intermédio de seu presiden-
te Toffoli, tem expressado 
a visão que privilegia a ci-
ência e não o "achismo" no 
combate ao Coronavírus. 
O que poderá acontecer 
se a corda, intensamente 
esticada, arrebentar? Nesse 
momento, não há condição 
de se sugerir ou debater 
coisas como impeachment. 
Lembre-se que Bolsonaro 
ainda está confortável nos 
seus 30% de aprovação. 
Mas certo abalo impactará 
as instituições.

E se o presidente, ante 
uma paisagem de eventual 
devastação social – ataques, 
assaltos, quebradeira – avo-
car o direito de governar por 
decreto?  Já é possível, a esta 
altura, enxergar o presiden-
te buscando hipertrofiar o 
alcance do Poder Executivo 
diante de outros poderes 
com um jogo de guerra na 
intenção de atrair a simpatia 
das audiências e emplacar 
uma agenda que lhe permita 
governar por decretos nos 
moldes governos ditatoriais.

Mas o Congresso se mos-
tra precavido. Rodrigo Maia 
é matreiro. Sabe adminis-
trar o número excessivo 
de MPs que batem na Câ-
mara. Alcolumbre e Anas-
tasia, no Senado, também 
se mostram atentos. No 
momento, cobram-se atos 
do Executivo que possam 
desembrulhar a burocracia 
para distribuir recursos aos 
carentes. A bola está com o 
governo.

Seja qual for o desfecho – 
tempo prolongado ou mais 
curto – da crise pandêmica, 
nossa democracia dará 
alguns passos adiante. Te-
remos uma sociedade mais 
exigente e crítica, a cobrar 
transparência, melhores 
serviços públicos, a partir da 
saúde, disposição para des-
pachar representantes que 
não cumpram promessas de 
campanha e a entrar com 
mais vontade no tabuleiro 
da política.

(*) - Jornalista, é professor titular da 
USP, consultor político 

e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Nesse período em que aumentou a necessidade de utilizarmos as ferramentas digitais, acumular 
conhecimento tecnológico, pode ser um diferencial para obter melhores resultados na vida pessoal e 
nos negócios

“Precisamos 
aprender e 
acompanhar as 
mudanças para 
que o futuro não 
nos ultrapasse 
num piscar de 
olhos.”

Sylvia Bellio,

Telemedicina no isolamento social: até onde ela pode ir?
Diante do cenário atual, o Conselho Fe-

deral de Medicina (CFM) reconheceu no 
dia 19 de março a possibilidade de serem 
adotadas no país, em caráter excepcional 
e enquanto durar o combate à pandemia 
de COVID-19, algumas modalidades da 
telemedicina. De acordo com a entidade, 
a autorização tem por objetivo proteger 
tanto a saúde dos médicos como a dos 
pacientes. Além disso, na terça-feira (31), o 
Senado aprovou projeto de lei que permite 
a prática de consultas médicas virtuais em 
caráter emergencial durante este período.

A telemedicina é o exercício do ofício 
por meio da utilização de metodologias 
interativas de comunicação audiovisual 
e de dados com o objetivo de assistência, 
educação e pesquisa na área da saúde. De 
acordo com o documento, a prática poderá 
ser exercida em três moldes: teleorienta-
ção, que permite que os médicos realizem à 
distância a orientação e o encaminhamento 

de pacientes em isolamento; telemonitora-
mento, que possibilita que, sob supervisão 
ou orientação médica, sejam monitorados a 
distância parâmetros de saúde e/ou doença; 
e teleinterconsulta, que permite a troca de 
informações e opiniões exclusivamente 
entre médicos, para auxílio diagnóstico 
ou terapêutico.

Segundo a dermatologista Luciana Gar-
belini, a telemedicina é uma ferramenta 
de grande utilidade para situações como 
a que vivemos hoje. “O isolamento social 
requerido nos obriga a pensar em novas 
alternativas para o exercício da medicina. 
Assim, a telemedicina, apesar da sua com-
plexidade, torna-se útil em alguns casos”.

Telemedicina e a dermatologia
Na dermatologia, alguns estudos inter-

nacionais - realizados em locais em que a 
telemedicina já é rotina – apontaram que 
os eczemas e as lesões foliculares foram 

bem diagnosticados, enquanto em outros, 
foram observados que os diagnósticos mais 
acurados eram os casos de verrugas virais, 
herpes zoster, acne vulgar, dermatite irri-
tante, vitiligo e infecções bacterianas e fún-
gicas. Atualmente, as lesões pigmentadas 
suspeitas de melanomas são um dos casos 
mais referidos para o uso da tecnologia. 

De acordo com a dermatologista, a tele-
medicina agregará neste momento, mas é 
importante muito critério no seu uso. Ela 
nunca substituirá a consulta presencial do 
profissional da saúde. Apenas somará em 
momentos específicos, otimizando o tempo 
tanto do paciente como do médico. “Além 
de casos atípicos como este em que estamos 
vivendo, acredito que, no futuro próximo, a 
tecnologia na área da saúde será uma fer-
ramenta útil para fazer triagem, levando o 
indivíduo diretamente ao especialista apro-
priado para sua doença, com intermédio de 
outro médico não especialista”.



Felicidade no trabalho: 
uma escolha 

com propósito

Tenho sido muito 
questionado 
sobre qual o perfil 
comportamental 
desejado pelas 
organizações

Posso afirmar que as 
companhias bus-
cam pessoas felizes 

que encontram propósito 
no que fazem. Não impor-
ta seu nível hierárquico, o 
que importa é com quanta 
paixão você desenvolve 
seu trabalho. No mundo 
de hoje, todos querem 
resolver as coisas rapi-
damente e ser muito bem 
atendidos, e é isso que a 
corporações buscam. 

Não sabemos ao certo o 
que é a felicidade ou como 
medi-la. Essa tarefa é tão 
difícil quanto determinar 
a temperatura da alma 
ou a cor exata do amor. 
Como mostra Darrin M. 
McMahon em seu elucida-
tivo estudo “Felicidade: 
uma História”, desde o 
século 6 a.C, quando o rei 
Creso disse jocosamente 
que “aquele que vive não 
é feliz”. Temos visto esse 
duvidoso conceito ser 
considerado uma aproxi-
mação de vários outros, 
como prazer, alegria, ple-
nitude e contentamento. 

Como disse Samuel 
Johnson, a felicidade 
instantânea só é possível 
quando se está bêbado. 
Já para Jean-Jacques 
Rousseau, a felicidade 
era estar num barco sem 
rumo, sentindo-se um 
deus (o que não é exata-
mente a imagem que se 
tem de produtividade). 
Há, ainda, outras defini-
ções de felicidade que não 
são nem mais nem menos 
plausíveis que as de Rous-
seau ou de Johnson. 

Tenho certeza que to-
dos gostamos de, quan-
do vamos comprar um 
hambúrguer em um fast 
food, ser recebidos com 
um sorriso pela atendente 
do caixa! Quando a pessoa 

entende seu propósito, 
ela pode mudar o mundo. 
A menina do caixa não faz 
o hambúrguer, mas ela faz 
parte de sua experiência 
de comer o hambúrguer, 
e, pelo tratamento dela, 
essa experiência pode ser 
ótima ou péssima. 

Segundo Stephen R. Co-
vey: “A felicidade, como 
a infelicidade, é uma es-
colha proativa”. Pessoas 
felizes encontram propó-
sito de verdade no que 
fazem, e por isso fazem 
bem. E essas pessoas não 
arrumam desculpas para 
não fazer as coisas, elas 
simplesmente vão lá e fa-
zem. Esse profissional é o 
típico brasileiro moderno, 
que é engajado, criativo e 
acima de tudo muito feliz, 
usando seu carisma e o 
bom humor para ser cada 
vez mais resiliente. 

No mercado de trabalho 
temos muitos profissio-
nais de “faz de conta”, 
que se escondem atrás de 
certificações e diplomas 
ou com títulos de coach. 
No fim do dia, porém, não 
entregam o que deles é 
esperado e se engajam 
em fofocas de corredor. 
Esses profissionais fazem 
muito mal para a compa-
nhia, e, insisto, não im-
porta o nível hierárquico 
em que estejam. 

Não falo da crítica cons-
trutiva,  que é muito 
bem-vinda em qualquer 
empresa, mas sim do 
profissional que fala mal 
da empresa para se de-
fender. Pois esse não 
consegue sucesso e, em 
vez de procurar melho-
rar, fica desmotivando os 
demais e falando mal da 
companhia. 

Por isso, afirmo: seja 
feliz e demonstre essa 
felicidade dentro de sua 
empresa, pois pessoas 
felizes e verdadeiramente 
engajadas transformam o 
mundo! 

(*) - É COO da Service IT, integradora 
de soluções e serviços 
de TI especializada em 

outsourcing e consultoria. 

Cleverton Alves (*)
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D - Concurso Literário
Com foco no incentivo à escrita e à leitura, a Pague Menos prorrogou 
as inscrições para o seu 8º Concurso Literário. Dessa forma, é pos-
sível estimular as pessoas a se dedicarem a diferentes atividades e 
aprimorar alguns de seus talentos, principalmente, nesse período em 
que isolamento social é recomendado. Até o dia 20 de abril, os parti-
cipantes podem enviar suas poesias com o tema “Viva Plenamente”. 
O assunto também se tornou oportuno, pois encoraja as pessoas a 
refletirem sobre sua saúde física, mental e suas emoções para conseguir 
expressá-las por meio do papel. Inscrições em:(www.paguemenos.com.
br/concursoliterario).

E - Home Office Total
Desde que o Coronavírus se tornou uma contaminação comunitária, 
muitas operações estão funcionando no modelo home office. A BR 
Consórcios, empresa com mais de 60 mil clientes ativos pelo Brasil, não 
é diferente. Suas equipes e as associadas estão trabalhando de casa. 
No entanto, não foi difícil, já que a empresa possui tecnologia para 
disponibilizar suas atividades totalmente online, efetuando vendas, 
analisando cadastros, realizado assembleias, fazendo atendimento 
pelo SAC, efetuando pagamento de bens. Portanto, caso o cliente seja 
contemplado, neste período, a utilização do crédito continua normal-
mente. O atendimento online é realizado em todo o processo. Saiba 
mais: (www.brconsorcios.com.br).

F - Segmento Premium 
Mesmo com a situação atípica do mês de março por conta do Coronavírus, 
a Volvo Car Brasil fecha o primeiro trimestre ocupando a liderança do 
segmento de eletrificados premium e o primeiro lugar entre os SUVs 
Premium. No total, a marca comercializou 1.672 unidades, fechando 
o trimestre com 15,4% de participação no segmento Premium. O 
destaque ficou novamente para o XC60, com 654 unidades, líder no 
seu segmento de atuação de SUV médios. O total de SUVs emplacados 
pela marca no primeiro trimestre foi de 1.495 unidades, maior volume 
entre todas as marcas do Premium. Assim como no Brasil, o XC60 foi 
o modelo mais vendido pela empresa no mundo, seguido pelo XC40 
e pelo XC90.  

A - Máscaras de Proteção
Com o objetivo de ajudar no combate à pandemia do Coronavírus, 
a Ford anunciou que vai produzir inicialmente 50.000 máscaras 
de proteção facial em suas instalações de Camaçari, na Bahia, e 
de Pacheco, na Argentina, para equipar os profissionais da saúde 
que atuam na linha de frente tratando pacientes que contraíram 
a doença. As máscaras, fabricadas com lâmina de acetato e peças 
de suporte, fazem parte dos itens de proteção individual mais re-
quisitados por esses profissionais no momento. A distribuição nos 
pontos de serviço será coordenada por meio das Secretarias de 
Saúde e da Cruz Vermelha. 

B - Higiene e Limpeza
A Bombril está unindo esforços junto à sociedade brasileira para 
combater a pandemia da COVID-19 doando desinfetantes com ação 
bactericida, detergentes, sabão líquido, amaciantes, saponáceos e 
álcool em gel 70º INPM para asilos de idosos localizados na cidade 
de São Bernardo do Campo, onde fica a sede da empresa. A iniciativa 
será replicada também em asilos da cidade de Sete Lagoas (MG) 
e da cidade de Abreu e Lima (PE), onde a empresa possui plantas 
industriais. Este é o início de uma série de doações que serão feitas 
focando em ajudar idosos, que sabidamente tem reduzida a capacidade 
do sistema imunológico.  

C - Distribuição de Refeições
A Prefeitura de São Paulo anunciou  o Projeto Rede Cozinha Cidadã, 
uma iniciativa liderada pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidada-
nia. O projeto tem o objetivo de dar alternativas de alimentação para 
a população em situação de rua, além de promover a participação de 
comércios e pequenos restaurantes a gerarem renda com a venda de 
comida durante a crise acarretada pela quarentena do Coronavírus. 
Estabelecimentos de alimentação localizados na cidade de São Paulo 
interessados em prestar serviços de fornecimento de refeições à po-
pulação de rua podem se candidatar. Interessados enviem e-mail para 
(cafsmdhc@prefeitura.sp.gov.br), onde obterão informações e esclarecer 
dúvidas sobre o processo de inscrição. Acesse o edital no link: (http://
bit.ly/redecozinhacidada). 

G - Praças de Pedágios
A Veloe, marca de pagamento automático para pedágios e estacionamentos 
uniu-se aos esforços de combate à propagação da Covid-19, iniciando a 
entrega de 25 mil tags em rodovias de todo o país, em uma ação conjunta 
com 40 concessionárias. O objetivo é reduzir o fluxo de veículos nas cabines 
manuais e diminuir o risco de contaminação pelo possível toque, proximidade 
ou manuseio de dinheiro, pelos profissionais que trabalham nas praças de 
pedágios e motoristas. Os motoristas interessados ativam o adesivo no site 
da Veloe (www.veloe.com.br) e já podem usar em sua próxima viagem. São 
12 mensalidades grátis, sem taxa de adesão e nem fidelidade.

H - Prêmio para Designer  
Começaram as inscrições para o 3º Prêmio de Designer Instituto Tomie 
Ohtake Leroy Merlin. É destinado a universitários e recém-formados de 
qualquer área, não se restringindo somente a jovens designers. A ideia é 
premiar propostas que destaquem e concebam a relação do design com 
outras áreas, como arquitetura, biologia, engenharia, moda, tecnologia e 
ciências sociais.O prêmio propõe temas desafiadores para instigar soluções 
inovadoras o escolhido da vez é REVER. Nas edições anteriores temas como 
COMPARTILHAR e CIRCULAR foram os sugeridos, trazendo ideias das mais 
diversas, e instigando proposições e discussões sobre a palavra como forma. 
Mais informações: (http://premiodesign.institutotomieohtake.org.br/).

I - Doação para Hospitais
A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira lançou uma campanha de 
enfrentamento ao Coronavírus para arrecadar doações de materiais e 
recursos para hospitais públicos e entidades assistenciais que atendem 
a população de baixa renda. O marco zero da iniciativa será uma doação 
feita pela entidade de 30 mil máscaras, 1.250 litros de álcool gel, 5.700 
fronhas hospitalares para o Santa Marcelina, o maior hospital público da 
Zona Leste, que atende pacientes majoritariamente pelo SUS na região 
mais populosa da cidade e onde há várias comunidades vulneráveis. Os 
materiais foram adquiridos após consulta ao hospital, que está em cam-
panha para arrecadar recursos e materiais.   

J - Casa e Vinho
A Evino, um dos maiores e-commerces de vinhos do País, computou um 
aumento de 35% em suas vendas na última semana, sendo São Paulo e 
Rio os principais focos de crescimento. A empresa adotou uma série de 
medidas que estimularam esse aumento como congelamento do dólar, 
descontos acima de 40% e lançou a campanha 'É Hora de Ficar em Casa', 
que traz ofertas diárias e frete expresso grátis em São Paulo em uma seleção 
de produtos por tempo indeterminado, além de ações nas redes sociais, 
como lives de degustação. Outro fator que contribuiu para o crescimento 
das vendas é o momento de confinamento, com o comércio fechado e as 
pessoas acionando mais o e-commerce. Saiba mais:(www.evino.com.br).

De acordo com a pes-
quisa “As finanças 
dos pequenos negó-

cios paulistas em tempos 
de Coronavírus”, realizada 
pelo Sebrae-SP, os MEIs têm 
apenas oito dias, em média, 
de caixa para pagar seus 
compromissos financeiros. 
Depois disso, caso não haja 
nenhum tipo de auxílio ou 
empréstimo, vão entrar em 
dívidas ou fechar as portas. 

A pesquisa ouviu 2.696 
donos de pequenos negócios 
paulistas entre os dias 27 e 
29 de março e foi inspirada 
em um estudo da consultoria 
americana JP Morgan Chase, 
realizado nos Estados Unidos. 
Para chegar ao número de dias 
de caixa, a pesquisa levou em 
conta entradas e saídas decla-
radas, além de uma estimativa 
de reserva de cada empresa. 
Levando em conta o universo 
geral dos pequenos negócios 
paulistas, as micro e pequenas 
empresas têm, em média, 12 
dias de caixa. 

O número é maior entre as 

As micro e pequenas empresas têm, em média, 12 dias de caixa.
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O Colégio Notarial do Bra-
sil - Seção São Paulo (CNB/
SP) firmou  convênio com a 
Desenvolve SP - O Banco do 
Empreendedor para disponi-
bilizar linhas de capital de giro 
com condições especiais aos 
notários. A partir de agora, 
as serventias extrajudiciais 
podem contar com mais de 
meio bilhão de reais em crédito 

disponibilizados pelo Governo 
de São Paulo. A medida visa 
mitigar os efeitos dos impactos 
financeiros do Coronavírus. 

Os cartórios paulistas contam 
com a taxa reduzida a partir de 
1,20% e prazo de até 42 meses 
de para pagar, inclusa uma ca-
rência de até nove meses para o 
financiamento de capital de giro. 
As condições diferenciadas de 

financiamento voltada às serven-
tias extrajudiciais, afetadas dire-
tamente pelas consequências da 
pandemia do Coronavírus, visam 
maior liquidez ao setor. 

Podem solicitar os finan-
ciamentos de capital de giro 
empresas paulistas com fatu-
ramento anual entre R$ 81 mil 
e R$ 10 milhões. 

Para cartórios e empresas 

com faturamento abaixo de R$ 
81 mil, estão disponibilizados 
R$ 175 milhões pelo Banco 
do Povo Paulista, que financia 
micros e pequenos negócios 
formais e microempreendedo-
res urbanos e rurais, inclusive 
os do setor informal. Mais infor-
mações: (http://www.desenvol-
vesp.com.br/empresas/opcoes-
-credito/credito-digital).

MEIs serão os primeiros a 
zerar o caixa, aponta pesquisa
Os Microempreendedores Individuais (MEIs) devem ser os primeiros a sentir os efeitos da crise do 
Coronavírus no País

Imobiliárias conseguem pagar 
as contas por 26 dias, enquan-
to empresas da área da saúde 
contam com 20 dias. Na média, 
apenas 17% dos empreende-
dores pesquisados afirmam 
ter reserva de caixa.

A pesquisa também mostra 
que 95% das empresas regis-
traram queda de vendas desde 
que a crise do Coronavírus co-
meçou. A realidade de 54,3% 
dos entrevistados, hoje, é a 
empresa de portas fechadas. 
Por outro lado, 35,5% afirmam 
que estão atendendo por 
WhatsApp, 23,5% por outras 
redes sociais e 22,9% por te-
lefone. Elas podiam dar mais 
de uma resposta. Atualmente, 
apenas 26% dos pequenos 
negócios entrevistados ofe-
recem serviço de entrega 
– no setor de serviços, esse 
índice cai para 17,1%. Hoje, 
São Paulo tem 4,2 milhões 
de pequenos negócios, que 
representam 5 milhões de 
vagas formais – o equivalente a 
49% dos empregos no Estado 
(AI/Sebrae).

Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), que contam com 21 
dias antes de zerar o caixa. 
“Os MEIs são os mais atingidos 
pela crise atual porque são 
aqueles negócios que mais 
dependem de pagamentos à 
vista. Eles recebem hoje para 
pagar o fornecedor amanhã. 
Esse cenário é ainda pior para 
aqueles que prestam serviço 
de atendimento ao público”, 
diz o diretor-superintendente 

do Sebrae-SP, Wilson Poit.
Entre os segmentos pes-

quisados, aqueles que mais 
devem ser atingidos pela crise 
são os de serviços domésticos 
e construção (nesse caso, 
prestadores de serviços), que 
contam com apenas quatro 
dias de caixa. Por outro lado, 
empresas de informação e 
comunicação, ou seja, que 
utilizam mais a tecnologia, 
têm 35 dias antes de zerar. 

A Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP) estima que as vendas de Páscoa 
devem ser mais fracas na comparação com 
anos anteriores, devido a ocorrência da 
pandemia de Coronavírus.

“A expectativa de vendas do varejo para 
a Páscoa pode ser fraca, e também vai 
depender muito se até lá nós estivermos 
ainda no isolamento. Como está hoje, vai 
reduzir não só a procura, mais também a 
abertura de lojas. Para aquelas que vão 
poder abrir, como os supermercados, o 
movimento deve ser mais fraco do que 
no ano passado”, analisa Marcel Solimeo, 
economista da ACSP.

Ele explica que, diante do cenário atípico, 
é muito difícil fazer uma projeção, porque 
vai depender da reabertura do comércio 
no próximo dia 7. Porém, diante do quadro 
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mais fracas dos últimos anos

Com as restrições, famílias não 
conseguirão se reunir.

atual, com as restrições, muitas famílias não 
conseguirão se reunir. “Também porque as 
pessoas não estão nesse clima comemorativo 
tradicional, como é observado todos os anos”.

Quanto ao preço dos produtos mais comuns 
da Páscoa, itens importados, como vinho e 
bacalhau, podem ter preços mais altos do que 
no ano passado, devido a alta do dólar. Para o 
economista, no entanto, provavelmente nem 
toda a alta do dólar deverá ser repassada, por-
que as vendas devem ser mais fracas do que 
habitualmente ocorrem em anos anteriores.

“O problema dessa data é que os pequenos 
produtores de ovos de Páscoa, que vendem 
em pequenas quantidades em vários locais - 
e não nas grandes redes de supermercados 
- podem ter uma dificuldade muito grande 
para vender. Para eles, o risco do prejuízo 
é maior”, alerta o economista (AI/ACSP).

CNB/SP firma convênio para linhas de crédito aos notários
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Em meio à crise, deixar de 
recolher tributos ainda é crime?

Os impactos econômicos 
da pandemia da Covid-19 
lançam um enorme 
desafio para a iniciativa 
privada no Brasil

As medidas de isolamento 
social, destinadas a im-
pedir a propagação da 

doença, têm como efeito cola-
teral a interrupção das ativida-
des e dos negócios, levando as 
entidades privadas a reduzir ou 
até mesmo suspender as suas 
operações. Dentre os desafios 
que compõem a adversidade 
do cenário, sobressalta ter a 
capacidade de manter a liqui-
dez mesmo com a queda no 
faturamento. 

Diante disso, compelidos 
a optar pelo pagamento de 
funcionários e fornecedores, 
os gestores podem se ver 
forçados a deixar de recolher 
contribuições e tributos a fim 
de garantir a sobrevivência da 
organização. Nesse cenário, é 
relevante considerar que, para 
os tribunais superiores, o fato 
de a companhia se encontrar 
em dificuldade financeira, por 
si só, não é motivo idôneo para 
afastar a ocorrência de crimes 
tributários.

Na maioria das vezes, o 
argumento invocado é a inexi-
gibilidade de conduta diversa, 
um elemento da culpabilidade, 
sem a qual diz-se que a conduta 
é atípica, isto é, um irrelevante 
penal. Em suma, é como dizer 
que o administrador “não teve 
escolha” e que um agente 
só pode ser punido quando, 
diante de mais de uma possibi-
lidade, optou por comportar-se 
em desacordo com o Direito.

Cumpre esclarecer que o 
argumento tem pouca aplicabi-
lidade nos tribunais, sobretudo 
quando o crime tributário é 
cometido por meio de fraude, 
o que evidencia a prévia e 
deliberada intenção de ludi-
briar a fiscalização tributária 
e previdenciária. Não significa, 
contudo, que se deva abando-
nar a tese.

A jurisprudência dos tribu-
nais regionais federais acolhe 
melhor esta excludente quan-
do aplicada sobre os delitos do 
art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 e 
do art. 168-A, caput, do Código 
Penal, nos quais o agente se 
apropria de tributo que deveria 
repassar aos cofres públicos. É 
o que acontece com os tributos 

sujeitos à retenção na fonte, 
como o imposto de renda 
dos funcionários (IRRF) e as 
contribuições previdenciárias, 
cuja obrigação de retenção e 
recolhimento aos cofres públi-
cos recai sobre o empresário/
empregador.

Entretanto, é necessário 
ressalvar que, desde o dia 12 
de dezembro de 2019, o Su-
premo Tribunal Federal fixou 
o entendimento de que o não 
recolhimento do ICMS embu-
tido no preço de mercadoria 
ou serviço, de forma contumaz 
e com dolo de apropriação, 
caracteriza o delito do art. 2º, 
II, da Lei nº 8.137/1990.

Levada às últimas conse-
quências, a interpretação dada 
pelo STF poderá ser estendida 
para outros tributos, tais como 
o IR, ISS, PIS, COFINS, dentre 
outros. Convém, desse modo, 
que os dirigentes de institui-
ções ameaçadas pela insolvên-
cia se previnam de eventual 
responsabilização penal.

Para tanto, com o propósito 
de avaliar o cabimento da 
inexigibilidade de conduta 
diversa, deve-se verificar o 
cumprimento de três requi-
sitos: primeiro, a existência 
de provas concretas sobre a 
situação crítica da saúde finan-
ceira da organização; segundo, 
a comprovação do inadimple-
mento como única saída para 
se evitar a falência; terceiro, 
que a escassez de recursos seja 
resultado de crise econômica 
generalizada ou por fatos es-
tranhos à responsabilidade dos 
administradores.

No contexto atual, em que os 
desafios impostos pela pande-
mia da Covid-19 podem vir a 
representar uma situação de 
crise apta a colocar em risco 
o adimplemento das obriga-
ções tributárias, havendo 
provas robustas a respeito da 
excepcionalidade da situação 
deficitária da pessoa jurídica, 
há de se reconhecer a tese.

Por fim, deve-se registrar 
a necessidade de se realizar 
uma profunda análise da saúde 
financeira da organização, bem 
como de se fazer o confronto 
entre as suas dívidas e os valo-
res devidos à fazenda pública, 
para que seja cogitada a invia-
bilidade de pagar o tributo sem 
dispensar funcionários.

 
(*) - São especialistas em Direito 

Penal e sócios do Urbano 
Vitalino Advogados. 

Guilherme Gueiros de Freitas Barbosa e Delmar Cunha Siqueira (*)

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

Mercado financeiro 
prevê queda de 
1,18%

O mercado financeiro estima 
queda ainda maior da econo-
mia este ano, por influência 
da pandemia do Coronavírus. 
A previsão de recuo do PIB 
agora é de 1,18%. Essa foi a 
oitava redução consecutiva. 
Na semana passada, o merca-
do  previa queda de 0,48%. A 
estimativa consta do boletim 
Focus, uma publicação elabo-
rada todas as semanas pelo 
Banco Central, com a projeção 
para os principais indicadores 
econômicos. As previsões do 
mercado para o PIB de 2021, 
2022 e 2023 continuam em 
2,50%.

Já a cotação do dólar deve fe-
char o ano em R$ 4,50, a mesma 
previsão da semana passada. 
Para 2021, a expectativa é que 
a moeda americana fique em 
R$ 4,40, contra R$ 4,30 da se-
mana passada. As instituições 
financeiras também reduziram 
a previsão de inflação de 2020. 
A projeção para o IPCA caiu, 
pela quarta vez seguida, ao 
passar de 2,94% para 2,72%. 
Para 2021, a estimativa de in-
flação também foi reduzida, de 
3,57% para 3,50%. A previsão 
para os anos seguintes - 2022 
e 2023 - não teve alterações e 
permanece em 3,50%.

A projeção para 2020 está 
abaixo do centro da meta de 
inflação que deve ser persegui-
da pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário Na-
cional, é de 4% em 2020, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima ou 
para baixo. Para 2021, a meta 
é 3,75% e para 2022, 3,50%, 
também com intervalo de 1,5 
ponto percentual em cada ano.

A crise econômica pro-
vocada será uma das 
piores da história, 

com efeitos devastadores 
em todo o mundo. 

Para a cadeia produtiva, a 
previsão é de que haverá pro-
blemas como, por exemplo, 
falta de demanda, de oferta 
e também interrupção de 
fornecimento de matéria-
-prima. Ainda que não seja 
possível prever exatamente 
qual o tamanho do estrago 
causado pela Covid-19, o 
clima de pessimismo é geral. 

CEO da Assesso, desen-
volvedora de projetos de 
Gestão da Informação e 
Qualidade de Dados em 
grandes empresas nacionais 
e internacionais, André 
França Cardoso recomenda 
que, para as corporações que 
ainda não têm esse cuidado, 
o momento agora é de dar 
atenção à sua base de dados. 

"Organizar as informações 

O momento agora é de dar atenção à sua base de dados.

sp
ls

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

As operações integradas 
na compra de um veículo 
têm se tornado tendência, 
numa estratégia conhecida 
como omnichannel. De 
acordo com o estudo da 
KPMG "O futuro do varejo 
automotivo" (em inglês, 
The future of automotive 
retailing), 57% dos com-
pradores utilizam as lojas 
online, 31% compram em 
lojas físicas e 12% usam 
ambas modalidades de 
aquisição. 

Segundo levantamento, 
esse processo aumenta a 
possibilidade de fechamen-
to de um bom negócio, dei-
xa a compra mais eficiente 
e melhora a experiência 
do consumidor. O líder do 
setor automotivo da KPMG 
no Brasil, Ricardo Bacellar, 
explica a importância do 
omnichannel na experiên-
cia do consumidor, porém, 
com ressalvas. 

"Trata-se de um sistema 
de varejo automotivo mais 
aderente à atual percepção 
de valor dos consumidores 
da indústria. Com um sis-
tema de compra ao mesmo 
tempo flexível e integrado, 
envolvendo diversos canais 
de comunicação, físicos 
e digitais, não importa o 
caminho que o usuário vai 
realizar, ele será sempre 
atendido de maneira uni-
forme e contínua. Entre-
tanto, podemos identificar 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: AmíLCAR jOSé PIRES bORbA, estado civil divorciado, profissão 
arquiteto, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/07/1970, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Pires Borba e de Maria Augusta Bezerra. A 
pretendente: ROSÂNGELA mARIA DE ALmEIDA, estado civil divorciada, profissão 
advogada, nascida em Bom Sucesso, PB, no dia 07/02/1972, residente e domiciliada em 
Santo André, SP, filha de Arnaldo Alves Almeida e de Maria Francisca Almeida.

O pretendente: DIEGO AUGUSTO PICERNI SARmENTO, estado civil solteiro, profis-
são administrador, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 20/02/1987, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto Sarmento e de 
Rita de Cassia Picerni Sarmento. A pretendente: jESSICA AZEVEDO FERNANDES, 
estado civil divorciada, profissão empresária, nascida nesta Capital, Cangaíba, SP, no 
dia 03/05/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Alberto Fernandes e de Nilva Aparecida Azevedo Fernandes.

O convivente: RENNAN DONEGA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia 27/09/1987, residente e domiciliado neste subdis-
trito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Donega e de Clotilde Correa Manoel Donega. A 
convivente: ELIZAmA DO NASCImENTO bEZERRA, estado civil divorciada, profissão 
educadora assistente, nascida em Campina Grande, PB, no dia 04/01/1987, residente 
e domiciliada neste subidistrito, São Paulo, SP, filha de José Gutemberg Agra Bezerra e 
de Alba Lenita do Nascimento Bezerra.

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: ADELmO RAbELO DO NASCImENTO, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Fonte Boa - AM, no dia (12/05/1966), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Aldemar do Nascimento Placido e de Izolina Rabelo da 
Silva. A pretendente: CELIA mARIA CUTRIm ANDRADE, estado civil divorciada, profissão 
pescadora, nascida em Matinha - MA, no dia (24/12/1969), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Domingos Silva Andrade e de Malvina Cutrim Andrade.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA ARAGÃO, estado civil divorciado, profissão contro-
lador, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (18/04/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edizio Joaquim de Aragão e de Edivanilda da 
Silva Aragão. A pretendente: CLÁUDIA TEODORA NERE, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Viçosa do Ceará - CE, no dia (19/01/1995), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudiomar Oliveira Nere e de 
Antonia Teodora Ribeiro.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANIEL SOARES DE AbREU, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido em Pavão, MG, no dia (13/04/1954), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deolinda Maria de Jesus. A pretendente: mARIA 
VILANI ALVES, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em Araruna, PR, no dia 
(04/11/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio José 
Alves e de Maria Esmerinda Alves.

O pretendente: OSCAR VERISSImO bENICIO, estado civil divorciado, profissão vendedor 
de imóveis, nascido em Limoeiro, PE, no dia (02/10/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bernardino da Silva e de Josefa Elias Benicio 
da Silva. A pretendente: TALITA SALGADO PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Lençóis Paulista, SP, no dia (08/01/1994), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Douglas Pereira e de Rosa Mara Salgado Pereira.

O pretendente: TIAGO DO NASCImENTO LEONARDO, estado civil divorciado, profissão 
vendedor técnico, nascido em Caieiras, SP, no dia (05/03/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Clemente Leonardo e de Maria Odete 
do Nascimento Leonardo. A pretendente: PAmELA FERNANDES LEÃO, estado civil 
solteira, profissão assistente comercial, nascida em Osasco, SP, no dia (20/06/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rene Orlando Leão e de 
Ana Regina Fernandes.

O pretendente: mARCELO ALVES DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão motoris-
ta, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/06/1967), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rubens Farias de Souza e de Maria de Lourdes Alves de Souza. 
A pretendente: REGINA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Planalto, BA, no dia (15/04/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Xavier da Silva e de Maria Souza Coelho.

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: mARCOS ALbERTO ROmERO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/07/1982, auxiliar de coleta, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Marilete Ines Romeno; A pretendente: PATRICIA CARLA 
DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 03/12/1975, técnica em enfermagem, 
natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de João de Oliveira e de Gloria Cristina da Silva Oliveira.

O pretendente: jOSé VALDIR DO NASCImENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/04/1972, vigilante, natural de Chã Grande - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de João José do Nascimento e de Lindalva Severina de Barros; 
A pretendente: mARIA mARCLENE DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
25/10/1980, de serviços domésticos, natural de Petrolina - PE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Francisco da Silva e de Maria de Lourdes 
da Conceição Silva.

O pretendente: jAILTON XAVIER SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/02/1990, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Jose Ramos Santos e de Maria da Gloria Xavier Santos; A pretendente: 
ROSIVANA FERNANDES SILVA ALmEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 17/05/1986, 
de serviços domésticos, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Rivadalvo Almeida e de Mariza Fernandes Silva Almeida.

O pretendente: HENRIqUE ANTONIO CAmPOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/12/1983, técnico edificações, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Campos e de Maria Dioquina Campos; 
A pretendente: DEISE jENIFER FELIPE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
12/03/1997, assistente de vendas, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Borges Silva e de Onezia Felipe.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Organização de dados é indispensável 
para que empresas superem a crise

Após esse período de estagnação global, somente empresas que melhor se estruturarem para a retomada dos 
negócios é que terão boas condições de sobreviver à recessão causada pela pandemia do novo Coronavírus

que possuem." Ou, em mui-
tos casos, não apresentam 
expertise para realizar esse 
trabalho de gestão. 

"Hoje, muitas empresas 
já estão adotando medidas 
para enfrentar essa turbu-
lência criada pela pandemia, 
mas que estão muito mais 
voltadas para amenizar 
os impactos negativos do 
momento. Pensar na orga-
nização dos dados é parte 
essencial da estratégia para 
a retomada de negócios lá na 
frente, no pós-crise. 

Quem prezar pela boa 
gestão da informação, de 
como melhor vai organizar e 
analisar seus dados para su-
portar melhor todo processo 
de tomada de decisão, cer-
tamente irá obter vantagens 
competitivas sobre as outras 
empresas, garantindo, as-
sim, a sobrevivência do seu 
próprio negócio", conclui o 
CEO da Assesso. 

e analisar com cuidado e 
critérios muito bem definidos 
todos os dados que a empresa 
dispõe, é indispensável para 
que as companhias possam 
conhecer melhor seus clien-
tes, seus diferentes públicos, 
e agir com inteligência para 
quando o mercado der indí-
cios de retorno à normalida-
de", diz o especialista. 

Cardoso conta que, nos 
tempos atuais, e cada vez 

mais, os processos produti-
vos e de decisão nas grandes 
empresas baseiam-se em 
imensos volumes de infor-
mação, coletados das mais 
diferentes maneiras, que cir-
culam e se acumulam pelos 
bancos de dados. "Porém, 
muitas empresas ainda não 
tratam essas informações 
de forma adequada, já que 
não se dão conta de que 
são um dos principais ativos 

Estratégia de operações integradas 
é tendência no varejo automotivo

muitos obstáculos a serem 
vencidos, incluindo uma 
readequação dos interesses 
e modelo de participação 
dos entes participantes, 
especialmente montadoras 
e concessionárias". 

A pesquisa revela que 61% 
dos consumidores dedicam 
tempo pesquisando e com-
prando online antes de ir a 
uma concessionária adquirir 
o veículo. Já 84% deles já uti-
lizam os sites para pesquisar 
qual o veículo deseja comprar 
antes de ir a uma loja física. 
Outros 40% analisam, através 
da internet, os valores de troca 
e 29% pesquisam incentivos 
atuais, ofertas especiais e des-
contos na compra de veículo. 

Segundo ainda o levanta-
mento, 78% dos consumi-
dores utilizam sites inde-
pendentes para conseguir 

informações que buscam. 
Apenas 14% começam a 
realizar a pesquisa em sites 
de revendedores, enquanto 
12% realizam as buscas 
em portais de montadoras. 
Criar uma experiência com-
pleta de compra de veículos 
online não é o maior desafio 
em uma sociedade que está 
acostumada a comprar 
quase tudo em portais de 
e-commerce.

"Um dos principais pontos 
consiste em reposicionar a 
rede de concessionárias 
de forma a retomar uma 
relação frutífera com os 
consumidores, levando em 
consideração seus diversos 
perfis, desejos e valores, e 
entendendo que este pro-
cesso não pode mais ser 
linear", conclui Bacellar 
(AI/KPMG). 

57% dos compradores de veículos utilizam as lojas online.
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O Coronavírus e os 
empreendimentos de 

impacto socioambiental

Você deve estar 
pensando: mais 
um texto sobre o 
Coronavírus?

Pois é, esta pande-
mia está nos trazen-
do muitos aspectos 

transversais da nossa vida 
para pensar e repensar.

Estamos reconsiderando 
o modo de trabalho, de ficar 
em casa, de home office, de 
estudar, de nos relacionar, 
de utilizar as tecnologias da 
informação, de como lidar 
com a ansiedade e de como 
ficar ao lado da família tanto 
tempo. Enfim, muitas novi-
dades neste estilo de vida 
que nos foi imposto e não 
tem data e nem hora para 
acabar.

Sabemos que ainda é o 
começo da parte mais difícil 
que está por vir e temos que 
seguir todas as orientações 
oficiais para não termos 
tantas perdas.

Ao mesmo tempo, temos 
visto algumas curiosidades 
interessantes nas questões 
de impactos sociais e am-
bientais. Exemplo disso 
são as notícias sobre a 
diminuição da poluição do 
ar na China, apresentada 
pelos satélites da NASA. 
Essa mudança está atre-
lada ao “novo” estilo de 
vida desacelerado adotado 
pelos chineses nos tempos 
de COVID-19. E se por um 
lado isso ameaça a econo-
mia do país, por outro, o 
meio ambiente agradece.

Na Itália, os impactos 
ambientais também foram 
sentidos. Moradores mos-
traram por meio de fotos, 
a mudança da coloração 
da água de turva para 
transparente e a aparição 
de pequenos peixes e até 
mesmo golfinhos, nos 
canais de Veneza, após 
a diminuição drástica de 
turistas e visitantes. Além 
disso, no norte do país, 
houve uma diminuição 
de dióxido de nitrogênio 
(NO2) que foi acompanha-
da pela Agência Espacial 
Europeia (ESA).

No Brasil, já é perceptível 
nas grandes cidades a es-
cassez de automóveis, prin-
cipalmente, nos centros 
comerciais e empresariais. 
Boa parte das pessoas está 
trabalhando de casa, alunos 
e alunas estão tendo aulas 
on-line ou férias adianta-
das. Esse processo será 
sentido ao longo dos meses. 
Lógico que o impacto de 
gestão de energia também 
será. Algumas redes de 
internet já estão entrando 
em colapso. 

Mas, além do impacto 
ambiental, haverá o social. 
Já estamos acompanhando 
as transformações via redes 
sociais e televisão. Muitas 
medidas estão sendo toma-
das pelas empresas, bem 
como pelo Governo para a 
prevenção do Coronavírus, 
isto é, procedimentos de 
higienização e os novos 
modelos de trabalho e rela-
ções humanas, que muitos 
especialistas, psicólogos e 

terapeutas estão discutin-
do e trabalhando via redes 
sociais.

Para os empreendimen-
tos de impacto socioam-
biental esta pandemia pode 
ser uma oportunidade para, 
cada dia mais, realizar sua 
missão. Neste movimento, 
a Quintessa, uma acelera-
dora de negócios de im-
pacto, selecionou algumas 
startups de impacto que 
podem ajudar o cidadão e 
as empresas nesta crise. 
Na área de saúde destaco 
a Universaúde com a fer-
ramenta Telesaúde, aberta 
online 24 horas via Chat; 
a Caren.App, que faz uma 
auto avaliação para os sin-
tomas da COVID-19; o Labi 
Exames, que está fazendo 
10 testes gratuitos todos os 
dias para pacientes acima 
de 80 anos; e a Dandelin, 
oferecendo consultas com 
especialistas e exames que 
podem ser marcadas via 
aplicativo.

Na área de educação, 
selecionei a Reconectta 
com materiais de educação 
e sustentabilidade on-line 
para pais, filhos e educado-
res; ChatClas que liberou o 
curso Prêmium de inglês 
gratuitamente até 17 de 
abril; e o ForEducation 
Edtech que tem um guia 
de boas práticas online 
para escolas e educadores 
que estão mantendo aulas 
via internet.

Para o bem-estar tem o 
Pé de Feijão para ajudar 
as pessoas se organizarem 
em home-office com uma 
alimentação mais saudável; 
e o Mais Vívida que recruta 
jovens para apoiar pessoas 
mais velhas nas mais dife-
rentes tarefas possíveis. 
Temos que aprender com 
esta nova forma de nos re-
lacionarmos, empreender 
e realizar menos impactos 
ambientais e sociais. Quem 
sabe começaremos a fazer 
a tal da regeneração, como 
está acontecendo em Vene-
za por exemplo. 

E entender que este pro-
cesso pelo qual passamos 
num planeta globalizado 
tem que ser aprendido, 
analisado e principalmen-
te transformar o nosso 
modelo mental e estilo de 
vida atual. Tudo que esta-
mos vivenciando e vamos 
presenciar ainda, tem que 
ser entendido como um 
aviso que estamos num 
ecossistema único e que 
- independente da sua 
classe social, país, raça, 
gênero, empresa, governo, 
entre outros pontos – uma 
ação em qualquer lugar do 
mundo pode afetar todo o 
restante. 

Este é o pensamento 
sistêmico que precisamos 
cada dia mais ter e basear 
nossas pequenas decisões 
do dia a dia. Viver pelo de-
senvolvimento sustentável 
para todos.

 
(*) - É professor da ESPM; 
idealizador e conselheiro 
da Abraps; e palestrante 
sobre sustentabilidade, 

empreendedorismo 
e estilo de vida 

(www.marcusnakagawa.com).

Marcus Nakagawa (*)

 Administração da Empresa Tadaaki Kurakake - Diretor Presidente Tomohito Matsumoto – Diretor José Adalton de Oliveira - Contador CRC 1SP168777/O-9

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Valores em milhares de reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo      2019     2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 99.762 104.755
 Contas a receber 6.736 4.722
 Contas a receber-partes relacionadas 8.107 6.673
 Estoques 2.638 3.675
 Impostos a recuperar 2.604 7.316
 Despesas antecipadas 97 127
 Outros créditos       608       938
Total do ativo circulante 120.552 128.206
Não circulante
 Depósitos judiciais 1.377 1.377
 Imposto de renda e contribuição social diferido 9.844 9.603
 Investimentos 15.251 15.129
 Imobilizado 1.971 1.412
 Intangível       889      43
 Total do ativo não circulante  29.332  27.564
Total do ativo 149.884 155.770

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 60.884.756/0001-72

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da MARUBENI BRASIL S/A, tem a satisfação de apresentar o Relatório das Atividades da Sociedade, acompanhado do Balanço 
Patrimonial, do Demonstrativo do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Mutações Patrimoniais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. São Paulo, 31 de março de 2.020.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores em milhares de reais - R$)
Passivo      2019      2018
Circulante
 Fornecedores 628 9.727
 Impostos e contribuições a recolher 964 673
 Salários e encargos a pagar 1.381 1.270
 Juros sobre capital próprio 4.429 4.860
 Outras contas a pagar 1.358 1.740
 Imposto de renda e contribuição social   1.650         -
Total do passivo circulante 10.410 18.270
Não circulante
 Provisão para demandas judiciais  29.074  28.234
Total do passivo não circulante 29.074 28.234
Patrimônio líquido
 Capital social 79.455 79.455
 Reservas de capital 23 23
 Reservas de lucros 28.863 28.144
 Outros resultados abrangentes    2.059    1.644
Total do patrimônio líquido 110.400 109.266
Total do passivo 149.884 155.770

Demonstrações do Resultado para os Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
      2019   2018
Receita operacional líquida 57.664 56.909
 Custo dos produtos vendidos (13.193) (16.568)
Lucro bruto 44.471 40.341
Receitas (despesas) operacionais:
 Despesas com vendas (7) (562)
 Despesas gerais e administrativas (12.526) (14.268)
 Despesas com pessoal (17.707) (16.316)
 Participação em sociedades controladas (293) 395
 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas     (14)     22
Lucro antes do resultado financeiro 13.924 9.612
 Despesas financeiras (18.436) (31.689)
 Receitas financeiras 24.640 41.694
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 20.128 19.617
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente (5.470) (5.851)
 Diferido    241   1.058
      (5.229)   (4.793)
Lucro líquido do exercício 14.899 14.824
Lucro por ação-em reais   0,188   0,187

Demonstrações dos Resultados Abrangentes findo  
em 31 de dezembro de 2019 e 2018

       2019    2018
Lucro do exercício 14.899 14.824
Diferenças cambiais sobre conversão 
 de operações estrangeiras      415      504
Total dos resultados abrangentes 15.314 15.328

(Valores em milhares de reais - R$)          Reservas de capital           Reserva lucros 
     Correção      Outros
    Capital monetária Incentivos  Outras Retenção Lucros resultados
       social do capital       fiscais Legal reservas de lucros acumulados abrangentes      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 79.455 1 22 7.623 607 16.214 - 1.140 105.062
Distribuição de dividendos - - - - - (5.570) - - (5.570)
Diferenças cambiais sobre conversão de 
 operações estrangeiras - - - - - - - 504 504
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (5.554) - (5.554)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 14.824 - 14.824
Reserva legal - - - 464 - - (464) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 8.806 (8.806) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 79.455 1 22 7.623 607 16.214 - 1.140 105.062
Distribuição de dividendos - - - - - (5.570) - - (5.570)
Diferenças cambiais sobre conversão 
 de operações estrangeiras       -          -          -      -         -         -            -           504     504
Saldos em 31 de dezembro de 2018 79.455 1 22 8.087 607 19.450 - 1.644 109.266
Distribuição de dividendos - - - - - (8.804) - - (8.804)
Diferenças cambiais sobre conversão 
 de operações estrangeiras - - - - - - - 415 415
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (5.061) - (5.061)
Ajuste (Leasing Aluguel IRFS 16) - - - - - (315) - - (315)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 14.899 - 14.899
Reserva legal - - - 745 - - (745) - -
Reserva para retenção de lucros       -          -           -       -          -     9.093       (9.093)               -         -
Saldos em 31 de dezembro de 2019   79.455          1          22 8.832        607      19.424            -        2.059 110.400

        2019     2018
Fluxo de caixa de atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 14.899 14.824
 Depreciação e amortização 1.357 498
 Equivalência patrimonial (122) (688)
 Provisões para contingências 840 3.111
 Imposto de renda e contribuição social corrente 5.470 5.851
 Imposto de renda e contribuição social diferido       241    1.058
     22.685  24.654
Diferenças cambiais sobre conversão de 
 operações estrangeiras 415 504
Ajustes de capital de giro:
 (Aumento) redução em ativos
 Contas a receber (2.014) (1.874)
 Contas a receber-partes relacionadas (1.434) 338
 Impostos a recuperar (3.854) (3.044)
 Estoques 1.037 145
 Demais ativos 361 (215)
 Aumento (redução) em passivos
 Fornecedores (9.099) 4.159
 Impostos e contribuições a recolher 291 353
 Salários e encargos a pagar 111 159
 Outras contas a pagar      (90)     684
Caixa proveniente das atividades operacionais 8.409 25.863
 Imposto de renda e contribuição social pago    (212)    (2.591)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais   8.197  23.272
Atividades de investimento
 Resultado de venda de imobilizado 7 (71)
 Adições ao ativo imobilizado e intangível   1.100     255
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de investimentos   1.107     184
Atividade de financiamento
Imposto de renda retido na fonte sobre 
 juros sobre capital próprio (633) (694)
 Dividendos pagos (8.804) (5.570)
Juros sobre capital próprio pagos    (4.860)    (3.954)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas 
 atividades de financiamento  (14.297)   (10.218)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    (4.993)  13.238
Caixa e equivalentes de caixa
 Saldo inicial 104.755 91.517
 Saldo final  99.762 104.755
Aumento do caixa e equivalentes de caixa   (4.993)  13.238

1. Contexto operacional: A Companhia tem como objetivo a exploração 
do comércio em geral, importação, exportação, representação comercial e 
participação em outras sociedades. 2. Políticas contábeis: As demonstra-
ções financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil que compreendem: a legislação societária brasileira e os Pronun-
ciamentos, interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis. As demonstrações financeiras da Companhia foram 
elaboradas de acordo com diversas bases de avaliação utilizadas nas esti-
mativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das 
demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e sub-
jetivos, com base no julgamento da administração para determinação do 
valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens sig-
nificativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de 
vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, 
avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste 
a valor presente, assim como da análise dos demais riscos para determi-
nação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores signi-
ficativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras 
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Companhia revisa suas estimativas e premissa periodicamente, em prazo 
não superior a um ano. A Companhia adotou todas as normas, revisões 
de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2019. As 
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 
como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos 
como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. 
3. Sumário das principais práticas contábeis: a) Apuração do resulta-
do: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. As receitas de vendas estão sendo 
apresentadas brutas, ou seja, incluem os impostos incidentes sobre as 
mesmas, os quais estão apresentados como contas redutoras das recei-
tas. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa 
efetiva de juros na rubrica de receitas ou despesas financeiras. b) Moeda 
funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: A moeda fun-
cional da Companhia é o Real. Para a controlada localizada no exterior, a 
Administração concluiu que por possuírem independência administrativa, 
financeira e operacional, portanto sendo uma subsidiária, os seus ativos 
e passivos são convertidos para Reais pela taxa de câmbio das datas de 
fechamento dos balanços e os resultados apurados pelas taxas médias 
mensais dos períodos. Tal controlada é avaliada pelo método de equiva-
lência patrimonial, cujos resultados anuais são reconhecidos na proporção 
da participação da Companhia pelo método de equivalência patrimonial. 
As atualizações da conta de investimentos decorrente de variação cambial 
são registradas em conta de outros resultados abrangentes, no patrimônio 
líquido. c) Transações denominadas em moeda estrangeira: Os ativos e 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos 
para a moeda funcional (Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data 
dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da 

atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio 
vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios são re-
conhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. d) Inves-
timentos financeiros: Os instrumentos financeiros somente são reconheci-
dos a partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições 
contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são ini-
cialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação 
que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. e) Caixas e 
equivalentes de caixa: Estão representadas por caixa, saldos positivos em 
conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias 
das datas dos balanços e com risco insignificante de mudança de seu valor 
de mercado. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo acres-
cido dos rendimentos apurados até a data do balanço, não excedendo o 
valor de realização. f) Contas a receber de clientes: Estão apresentadas 
a valores de realização, sendo que as contas a receber de clientes no 
mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de câmbio vigen-
tes na data das demonstrações financeiras. Foi constituída provisão em 
montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja 
recuperação é considerada duvidosa. g) Estoques: Estão demonstrados ao 
custo médio de aquisição, que não excede o valor de realização. As pro-
visões para estoques são constituídas quando consideradas necessárias 
pela Administração e são periodicamente revisadas e avaliadas quanto à 
sua suficiência. h) Investimentos: O investimento em controlada (na qual 
a Companhia possui influência significativa) é avaliado pelo método de 
equivalência patrimonial. i) Imobilizado: O ativo imobilizado é registrado ao 
custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear e leva 
em consideração o tempo de vida útil estimada dos bens. j) Outros ativos e 
passivos: Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando 
se estima que sua realização ou liquidação ocorrerá nos próximos 12 me-
ses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes. k) Tributação: 
As receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e 
contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Impostos e contribuições Alíquotas
PIS  1,65%
Cofins  7,60%
ISS  5,00%
Esses encargos são apresentados como deduções de vendas e serviços 
na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não cumulativi-
dade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos pro-
dutos vendidos na demonstração do resultado. l) Imposto de renda e con-
tribuição social corrente e diferidos: A tributação sobre o lucro compreende 
o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é compu-
tado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional 
de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses, 
enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre 
o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência; portanto, as 
inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, 
ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, para apuração 
do lucro tributável corrente geram créditos tributários diferidos. As anteci-
pações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo 

circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. 
m) Estimativas contábeis: São utilizadas para a mensuração e reconhe-
cimento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras da 
Companhia. A determinação dessas estimativas levou em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a 
eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos. n) Demonstração 
do fluxo de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas 
e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03. 
4. Capital Social: O capital social é representado por 79.454.740 ações 
ordinárias nominativas, assim distribuídas:
 Quantidade de ações      R$      %
Marubeni Corporation - Japão 79.439.429 79.440 99,98
Tadaaki Kurakake         15.311     15   0,02
       79.454.740 79.455 100,00
5. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros 
para riscos operacionais e outros para resguardar seus ativos.
O valor dos seguros contratados em 31 de dezembro de 2019 é considera-
do suficiente, segundo a opinião de assessores especialistas em seguros, 
para cobrir eventuais perdas. 6. Parecer dos Auditores Independentes: 
A companhia é auditada pela Ernst & Young Auditores Independentes, e o 
Parecer dos Auditores “sem ressalvas” encontra-se à disposição dos acio-
nistas e demais interessados na Sede da Companhia.

Existe a possibilidade de transformar o uso rotineiro 
em fonte de renda constante.
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Por isso, a cobrança 
recorrente tem sido 
muito considerada 

por tornar os processos 
mais rápidos e eficientes. 
Dentre as vantagens, está 
o acompanhamento das 
transações. Com o serviço, é 
possível verificar o histórico 
de procedimentos do cliente, 
além de conseguir visualizar 
o faturamento. Para os servi-
ços contínuos e assinaturas, 
essa vantagem pode auxiliar 
na organização dos futuros 
recebimentos. 

Com a estratégia de pa-
gamento, é possível dimen-
sionar qual é sua demanda 
e qual a melhor maneira de 
oferecer o serviço. "Uma 
empresa que sabe quantos 
assinantes tem consegue 
fazer uma previsão bem mais 
acurada de suas receitas 

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Conheça as vantagens 
da cobrança recorrente

As diferentes formas de pagamento podem influenciar a aderência do público ao seu e-commerce
adicionar a cobrança recor-
rente ao e-commerce tam-
bém é positiva por abranger 
diferentes formas no que diz 
respeito ao pagamento. A 
assinatura solicitada pode 
ser debitada mensalmente 
no cartão de débito, crédito 
ou até mesmo pelo boleto 
bancário. 

E, dentre as principais 
vantagens com relação à 
cobrança recorrente, está a 
redução da inadimplência. 
Ter um sistema que funcio-
na autonomamente dribla o 
obstáculo de ter atrasos ou 
ausências de pagamentos, 
já que você pode enviar 
faturas e notificações de 
forma contínua quando o 
cliente adquire um serviço 
de assinatura, que deve ser 
pago mensalmente (Fonte: 
www.yapay.com.br). 

mensais. É possível fazer es-
timativas precisas de custos 
e lucro por produtos e ser-
viços", explica Renato Gal-
letti, gerente de marketing, 
comercial e atendimento na 
Yapay, unidade de negócios 
da Locaweb dedicada a tran-
sações online. 

Essa medida também 

pode auxiliar o negócio e 
transformar uma compra 
habitual em uma receita 
recorrente. "Desde que haja 
costume por parte de quem 
compra, existe sempre a 
possibilidade de transfor-
mar o uso rotineiro em fonte 
de renda constante", com-
pleta Galletti. A opção de 

Nesta última sexta-feira (3), o Senado 
aprovou o projeto que adia a entrada em 
vigor da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LPGD), que estava prevista para agosto. 
Com a pandemia do Coronavírus, o tema foi 
inserido no projeto que flexibiliza algumas 
leis do direito privado, que ainda irá passar 
pela Câmara e precisa ser sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

O advogado Felipe Palhares, especia-
lista em Direito Digital e Privacidade 
de Dados, sócio fundador do escritó-
rio Palhares Advogados, afirma que 
a postergação da LGPD tem aspectos 
que podem ser vistos como positivos e 
negativos. "Embora a balança pese mais 

para os pontos negativos”, destaca.
“Pelo prisma positivo, empresas e órgãos 

da administração pública terão mais tempo 
para adequar suas práticas de tratamento 
de dados, o que no atual cenário global 
que vivemos, acaba sendo extremamente 
importante. A pandemia do Coronavírus fez 
com que muitos investimentos planejados 
para adequação à LGPD tivessem que ser 
realocados em medidas de enfrentamento 
da crise. Da mesma forma, a extensão do 
prazo permite mais tempo para que seja 
estruturada a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, órgão essencial para 
regulamentar a Lei”, comenta.

Por outro lado, menciona o viés negativo 

desse adiamento. “A postergação da Lei, 
por mais uma vez, coloca em xeque a credi-
bilidade do País no ambiente internacional, 
impede que o Brasil ingresse na OCDE e 
diminui a competitividade frente a outras 
nações da América Latina, que já possuem 
leis específicas sobre proteção de dados, 
como Argentina, Chile, Colômbia e Uru-
guai”, diz, ao alertar que os dados pessoais 
dos brasileiros ficarão mais vulneráveis. 
"Isso faz com que os cidadãos estejam 
mais expostos, especialmente em períodos 
em que o monitoramento governamental 
tem sido constante ao redor do mundo, 
no intuito de acompanhar o alastramento 
da pandemia”.

Especialista em Direito Digital analisa o adiamento da LGPD

Lucio Engenharia
e Construções Ltda.

NIRE: 35202550574 - CNPJ/MF nº 45.587.532/0001-05
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada 

em 31.03.2020
Data, Hora, Local: 31.03.2020, às 11h, na sede social, 
Rua do Rocio, 350, 14º andar, sala 1, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: 
Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Firmino Matias Lucio 
Junior. Deliberações Aprovadas: Redução do capital 
social de R$ 36.000.000,00, para R$ 30.000.000,00, 
mediante cancelamento e reembolso de quotas no valor 
de R$ 6.000.000,00 feito com base no valor contábil. O 
pagamento do reembolso, mediante a restituição em 
dinheiro, ou bens e direitos do ativo da sociedade, pelo 
valor contábil, conforme faculta o artigo 502 do 
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580, de 
22/11/2018). Os sócios promoverão a alteração do 
contrato social consignando o novo valor do capital social. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.03.2020. 
Sócios: Wilson Pinto Rodrigues, Firmino Matias Lucio 
Júnior, Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça

Brown YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 20.523.864/0001-03-NIRE 35.228.515.172

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/03/2020.
Data, Hora e Local: Aos 30/03/2020, às 15:30hs, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 
4º andar, conjunto 41, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispen-
sada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretario: Franco Gero-
detti Neto. Ordem do Dia: Deliberam a redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da 
sociedade. Deliberações por unanimidade: Os sócios, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de 
cada sócio, o capital social da empresa em R$ 8.765.114,00, sendo que o capital social final após a redução 
será de R$ 10.000,00. Encerramento: Nada mais lavrou-se a ata lida e aprovada. São Paulo, 30/03/2020. 
YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; 
Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Concord Incorporações 
Imobiliárias Ltda. João Carlos Moralez; Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário.

Orange YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.268/0001-10-NIRE 35.227.632.337

Ata da Reunião de Sócios Realizada Em 30/03/2020
Data, Hora e Local: Aos 30/03/2020, às 15:30hs, na sede, na Avenida  Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, 4º andar, conjunto 41, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat e Secretario: Franco 
Gerodetti Neto. Ordem do Dia: Deliberam a redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto 
da sociedade. Deliberações: Os sócios, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o 
capital social da empresa em R$ 6.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 
6.694.256,00. Encerramento: Nada mais lavrou-se esta ata lida e aprovada. São Paulo, 30/03/2020. You Inc 
Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, Franco Gerodetti Neto; YP II Real Estate Empreendi-
mentos E Participações Ltda. Abrão Muszkat. Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorpora-
ções S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário.
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 07 de abril de 20206

A pandemia do coronavírus está provocando enormes consequências na indústria e no comércio. Os estragos são de grande impacto, 
com a evidente possibilidade de um caos sócio econômico no país. A inadimplência ocorrerá no comércio e na indústria, incluindo 

lojas, shoppings centers, academias, restaurantes, construção civil e setores industriais, motivo pelo qual os empresários não poderão 
honrar os débitos contraídos anteriores à deflagração da epidemia; é palpável, e eles não terão capacidade financeira para honrar 

suas contas com fornecedores, o fisco e os colaboradores.

FREEPIK

Carlos Ely Eluf (*)  

Um dos reflexos? Risco do aumento vertiginoso do 
desemprego, atingindo cerca de 50 milhões de 
brasileiros. Cifras alarmantes é o que preconizam 

os empresários desses setores, cuja taxa de desemprego 
poderá subir acima de 30%, batendo os índices de todas as 
crises anteriores em larga escala, principalmente no Brasil, 
onde o número de desempregados, atualmente, é de mais de 
10 milhões de pessoas, sendo que as consequências serão 
inimagináveis. Em que pese o esforço da equipe econômica 
para tentar minimizar esta situação, os estímulos ofertados 
pelo governo federal não passam de um pequenino grão de 
areia situado em um imenso deserto. 

Nem mesmo a liberação pela equipe econômica governa-
mental de cerca de 147 bilhões em estímulos à economia, 
além de mais de 55 bilhões pelo BNDES para ajudar as 
micro e pequenas empresas, não passarão de um mero 
paliativo para minimizar a maior crise econômica que o país 
enfrenta. O risco palpável nos próximos meses é de pessoas 
com graves dificuldades financeiras, além do aumento da 
criminalidade, com saques e assaltos desenfreados, que 
prenunciam ocorrer com celeridade.

Com a economia paralisada, principalmente nas pequenas 
e médias empresas, é necessário apoiar o comércio local, 
pois os pequenos empreendedores já vivem momento de 
crise. Mesmo com uma mobilização nacional na ajuda do 
governo e do Congresso para amenizar o caos econômico, 
mais de 30 milhões de brasileiros serão impactados com as 
medidas até agora preconizadas e anunciadas. Provavel-
mente, será pouco para salvar empresas economicamente 
deficitárias, ante a paralisação de suas atividades. 

Reflexos da pandeMia
solUção 
jUdicial paRa 
o colapso 
financeiRo da 
indústRia e 
do coMéRcio

Esta medida, que certamente irá proliferar pela ausência 
de opções mais iminentes e viáveis, deverá ser requerida 
ao juízo do local do principal estabelecimento do devedor 
ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. O 
processamento da recuperação judicial será recebido com 
bons olhos pelo Poder Judiciário, sensível a este baque 
econômico. Desde que deferida, suspende todas as ações 
e execuções em face do devedor, abrangendo até aquelas 
dos credores dos sócios das empresas incluídas pelo aca-
tamento deste favor judicial. 

Além de credores e for-
necedores provenientes de 
relação de consumo, também 
poderão ser favorecidos os 
devedores à exclusão ou mo-
dificação de créditos oriun-
dos da relação de trabalho, 
sendo que esta última mo-
dalidade, segundo o artigo 
8º daquela lei, é processada 
perante a Justiça Trabalhis-
ta, com seus respectivos 
créditos inscritos no quadro 
geral de credores, pelo valor 
determinado em sentença. 
As execuções de natureza 
fiscal não serão suspensas 
pelo deferimento da recupe-
ração judicial, a não ser que 
já exista parcelamento de 
débitos fiscais nos termos do 
Código Tributário Nacional.

 
O juízo nomeará um ad-

ministrador judicial de sua 
confiança, cabendo à empre-
sa em recuperação entregar 
em juízo a relação de seus 
credores, sendo que todo 
esse procedimento será 
fiscalizado pelo Ministério 
Público, para posterior ho-
mologação do quadro geral 
de credores. Depois, ocorre-
rá uma deliberação por parte dos credores sobre o plano 
de liquidação de seus débitos pela empresa beneficiária 
deste favor legal. 

 
A empresa devedora terá que exercer, dentre outros re-

quisitos, sua atividade há mais de 2 anos, e estarão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes até a 
data do pedido do favor legal, ainda que não vencidos. E 
são meios de recuperação judicial a concessão de prazos 
e condições especiais para pagamento das dívidas da em-
presa que solicitou a referida medida. Ocorrerá um plano 
de recuperação judicial a ser apresentado pelo devedor no 
prazo de 60 dias após a decisão que deferir o processamento 
do pedido de recuperação, e caberá àquele demonstrar a 
viabilidade econômica de sua empresa e as garantias dos 
credores já existentes. 

 
Entendemos poder opinar, com fulcro na vasta experiência 

que adquirimos em nossa carreira profissional, com este 
tipo de procedimento, que visa salvaguardar os devedores 
probos, honestos e com conduta ilibada, dos malefícios 
de uma falência que é, sem dúvida, a pior solução para 
todos. Desta forma, não vislumbramos outra modalidade 
viável para darmos continuidade aos negócios em geral e 
garantir empregos, pois este é o objetivo precípuo do bem-
-estar social, seriamente comprometido com esta situação 
de emergência, que deixa os empresários sem meios de 
subsistência econômica.

(*) - É advogado titular do Eluf Advogados Associados, coordenador 
e conselheiro de prerrogativas da OAB-SP.

Todavia, entendemos que neste estado de fragilidade eco-
nômico-financeira, o melhor remédio (e o menos dispendioso 
para salvaguardar a continuidade dos negócios) é o lenitivo 
legal advindo da lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, que 
regula a recuperação judicial e extrajudicial do empresário 
e da sociedade empresarial. Requerer judicialmente esta 
providência evita a quebra e bancarrota das sociedades 
comerciais, resguardando o devedor da sanha de seus cre-
dores, que estão também necessitados de numerário, para 
gerirem seus negócios e darem continuidade aos mesmos. 

“Requerer 
judicialmente 

esta providência 
[recuperação 

judicial e 
extrajudicial] 

evita a quebra 
e bancarrota 

das sociedades 
comerciais, 

resguardando o 
devedor da sanha 
de seus credores, 

que estão também 
necessitados de 
numerário, para 

gerirem seus 
negócios e darem 
continuidade aos 

mesmos.
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