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Empregador doméstico 
pode reduzir jornada 
e salário de seu 
funcionário

Por Eduardo Moisés

Contábil
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Se você é do tipo que está ansioso pelo fim da quarentena para 
retomar sua vida exatamente do ponto que ela parou, sinto lhe 
informar: você está iludido. Mesmo que esse período acabe o mais 
rápido possível, não haverá volta ao normal. Nada será como an-
tes. Teremos que construir um novo normal, uma nova sociedade. 
Nesse exato momento, estamos vivendo uma mistura do que não é 
mais com o que não existe ainda. Uma fase marcada por transição 
e incertezas.   

Nada será como antes

Com a ameaça do Coronavírus, redes varejistas em todo o Brasil 
estão fechando as portas das lojas físicas e migrando os negócios para 
a operação e-commerce. As vendas on-line de algumas categorias de 
produtos dispararam neste mês, de acordo com pesquisa da ABComm. 
O comércio eletrônico tornou-se uma solução não somente para as 
empresas que precisam dar continuidade nas vendas, mas para o 
consumidor, que vê neste ambiente uma alternativa de compra segura, 
que vai além da comodidade e do bem estar.   

Continuidade das vendas varejistas

Lojas físicas, empresas de delivery e até e-commerces estão se 
reinventando para garantir que os negócios continuem funcionando 
diante das mudanças no comportamento do consumidor brasileiro 
nas últimas semanas. Mas, de acordo com um levantamento da Social 
Miner - empresa que une dados de consumo, tecnologia e humani-
zação para ajudar sites a otimizarem seus resultados -, que analisou 
a performance de mais de 120 lojas virtuais entre os dias 1º e 28 de 
março, as vendas online voltaram a subir, atingindo seu maior pico de 
conversões no último dia 26.   

Comportamento de compra na internet

freepik

Negócios em Pauta

Profissionais para o Futuro
O Santander Universidades lança a segunda edição de seu pro-

grama Coders, que busca pessoas interessadas em tecnologia, 
programação e profissões do futuro e traz uma peculiaridade: não 
exige formação universitária, nem atuação em áreas específicas. 
Ou seja, não é preciso ser programador para participar. Prevê 
dois módulos: Web Full Stack Java e Desenvolvimento Mobile. 
Serão 240 contemplados, divididos em seis turmas e com 210 
horas de aulas. Alunos aprenderão a desenvolver sites e siste-
mas web utilizando linguagens de programação. Inscrições em: 
(becas-santander.com/pt/program/santandercodersjava2020).  
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Teleatendimento da Prefeitura orienta 
empreendedores

@Durante a crise econômica causada em decorrência 
da quarentena do Coronavírus os empreendedores 

precisam se reinventar e inovar para continuar gerando 
renda. Para apoiar os microempreendedores, a Prefeitura 
de São Paulo, por meio da Ade Sampa, agência vinculada 
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
está atendendo os donos de negócios da capital por meio 
de uma nova central telefônica, além do e-mail e whatsapp. 
Em apenas três semanas de teleatendimento, mais de 23 
mil empreendedores já buscaram os serviços e orientações 
oferecidas. Pelos canais de atendimento, o empreendedor 
consegue tirar dúvidas sobre emissão de nota fiscal e outros 
documentos, além de fazer a formalização do seu negócio 
como MEI – Microempreendedor Individual. Telefone: (11) 
4210-2668 - WhatsApp: (11) 9 9708-5130, (11) 9 9449-1311 
e (11) 9 4284-6067 - e-mail: atendimento@adesampa.com.br 
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DEsAFIO

A economia mundial vai 
enfrentar desafios ainda 
desconhecidos. Com 
negócios globalizados, 
tecnologias de ponta, 
inteligência artificial 
e atividades digitais, 
existentes num contexto em 
que se estima ter solução 
para quase tudo, um vírus 
atinge a humanidade na sua 
maior fragilidade: a saúde. 
Para além disso, provoca 
impactos ainda incalculáveis 
para a economia do planeta 
e, certamente, para sua 
população

Defender a saúde das pessoas 
é a prioridade no momento, 

sem dúvida alguma, porém, simul-
taneamente, é necessário refletir 
e planejar sobre o antídoto para 
que esse vírus não seja avassalador 
ao contaminar também a saúde 
das empresas. Os reflexos já são 
sentidos em todas as atividades 
produtivas de todos os portes. As 
situações adversas, a cada dia, 
interrompem ou paralisam ativida-
des pela restrição de deslocamento 
de pessoas, pela falta de insumos 
ou por outros fatores que inviabi-
lizam a manutenção dos negócios. 

A OCDE prevê que todas as 
grandes economias do mundo 
entrarão em recessão, estimando, 
principalmente, um acentuado de-
clínio econômico para os próximos 
dois trimestres. A entidade defende 
que os países adotem providências 
essenciais para fazer frente à pan-
demia. Pelo menos quatro medidas 
são necessárias para esse enfren-
tamento: exames gratuitos para 
diagnosticar a doença; melhoria da 
assistência profissional de saúde; 
transferência de recursos para 
trabalhadores, principalmente aos 

Classe Contábil é fundamental para 
a sobrevivência dos negócios
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autônomos, e adia-
mento da tributação 
das empresas. 

O Brasil estimou, 
em fevereiro, que 
o impacto negati-
vo da doença no 
país reduziria para 
1% o crescimento 
previsto para 2020 
do PIB. Porém, na 
última revisão, o 
governo cortou a 
projeção inicial de 
2,1% para 0,02%. 
Com isso, as aná-
lises não são nada 
otimistas. Um es-
tudo da FGV estima 
que o PIB brasileiro pode recuar 
em 4,4% este ano. E, ao redor 
do mundo, as projeções são de 
impactos similares.

Diante dessas projeções, plane-
jar, desde agora, como se dará a 
resistência para a retomada eco-
nômica é uma imposição. A saúde 
financeira das empresas depende 
desse trabalho, e a classe contábil 
é, e será ainda mais, imprescindí-
vel para isso. Poderia afirmar que 
o remédio para a debilidade das 
finanças das empresas exige o 
preparo profissional para frear o 
descompasso financeiro no caixa. 
Se o cenário é de guerra, devemos 

por mais distante que essa medida 
possa parecer. Neste momento, as 
recomendações do CFC - Conselho 
Federal de Contabilidade seguem 
este caminho para minimizar os 
impactos, diretos e indiretos da 
pandemia de Covid-19, junto à 
classe contábil, buscando mitigar 
os seus efeitos de forma assertiva.

Defendemos que, para enfren-
tar os nefastos efeitos práticos 
que a quarentena horizontal já 
tem gerado sobre a atividade 
econômica do País, das empresas 
e das pessoas, neste momento, 
deve prevalecer a união de forças 
de capitais interligados entre si: 
o Natural, o Humano, o Social/
Relacionamento, o Intelectual, 
o Manufaturado e o Financeiro, 
que, atrelados, representam uma 
força motora indispensável para 
manutenção dos negócios. 

Além disso, apesar do momento 
de instabilidade, as empresas de-
vem desenvolver um processo de 
geração de valor alinhado aos ob-
jetivos para um desenvolvimento 
sustentável, que deverá prevalecer 
no pós-crise. O CFC também conta 
com as instruções da Federação 
Internacional de Contadores (Ifac, 
sigla em inglês), que une a expe-
riência de profissionais de todo o 
mundo, tanto da academia quanto 
do mercado, e permanece atenta 
aos desdobramentos da economia 
global,  repassando orientações aos 
profissionais brasileiros.

Todos os conselheiros do CFC 
e dos Conselhos Regionais de 
Contabilidade estão disponíveis e 
atuantes para apoiar aos demais 
profissionais, buscando direcionar 
as medidas necessárias para redu-
zir os impactos dessa pandemia, 
sejam eles diretos ou indiretos. É 
emergencial que a consciência de 
todos esteja focada no resultado 
coletivo, diante do perigo real e 
imediato (AI/CFC).

analisar as armas 
disponíveis. Neste 
caso, as medidas 
anunciadas pelos 
governos são as fer-
ramentas a serem 
usadas da melhor 
forma possível. 

Entre elas, a pror-
rogação do venci-
mento de tributos, 
a flexibilização das 
leis trabalhistas e 
também o acesso 
ao crédito. Para 
tanto, é oportuno 
usar a cautela, o 
bom senso e o amplo 
conhecimento que 

temos no histórico das empresas 
e na capacidade de regeneração 
dos negócios. O inimigo é coletivo 
e amedronta as sociedades mun-
diais, expondo, de forma profunda 
e indiscriminada, a todos. Por isso, 
sobretudo, temos que defender 
os negócios que não dispõem de 
capital de giro suficiente para 
enfrentar a crise. 

Os pequenos são os mais afetados 
com a queda de suas receitas, mas 
a reestruturação e recuperação no 
pós-crise afetará todos os empre-
endimentos, que terão que se orga-
nizar para liquidar impostos, pagar 
salários e fornecedores e investir, 

COMO TIRAR O 
EMPREsáRIO DA 
zONA DE CONFORTO 
E ACEssAR suA 
CRIATIvIDADE NA 
EvOLuçãO DOs 
NEgóCIOs
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Planejar, desde 
agora, como se 
dará a resistência 
para a retomada 
econômica é uma 
imposição. A 
saúde financeira 
das empresas 
depende desse 
trabalho, e a 
classe contábil é, 
e será ainda mais, 
imprescindível 
para isso. 

Auxílio emergencial
Benefício de R$ 600, o auxílio 

emergencial, começará a ser sacado 
em dinheiro no próximo dia 27. Os 
saques na Caixa ocorrerão conforme 
o mês de nascimentoo. No dia 27 
para os nascidos em janeiro e feve-
reiro, no dia 28 para os nascidos em 
março e abril, 29 para os nascidos 
em maio e junho, 30 para os nascidos 
em julho e agosto. Em maio, será a 
vez de os nascidos em setembro e 
outubro, no dia 4; e os nascidos em 
novembro e dezembro, no dia 5.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/129914/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-commerce-e-solucao-para-a-continuidade-das-vendas-varejistas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/flexibilidade-de-horario-muda-comportamento-de-compra-na-internet/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/nada-sera-como-antes-uma-visao-concreta-da-sociedade-pos-coronavirus/
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OpiniãO
Medidas Provisórias e o 
desafio da rotina fiscal 

para empresas brasileiras

Estamos completando 
pouco mais de um 
mês desde que as 

autoridades brasileiras tive-
ram contato com o primeiro 
caso do Coronavírus. 

Desde então, toda socie-
dade precisou passar por 
adaptações das mais diver-
sas. Crianças passaram a ter 
aulas por vídeo conferência, 
os pais tiveram que adaptar 
as suas reuniões online fei-
tas durante o home office 
com a companhia dos filhos, 
comércios inovaram na for-
ma de vender, somente da 
porta para fora, e dentre ou-
tros exemplos que estamos 
vivenciando diariamente, a 
lista é extensa.

Como empreendedor e 
sócio de uma empresa de 
contabilidade e consultoria 
financeira, em São Paulo, 
a rotina não tem sido dife-
rente. Mesmo antes da crise 
do Covid-19 minha empresa 
já dava a possibilidade dos 
nossos vinte colaboradores 
realizarem o trabalho de for-
ma remota, quantas vezes 
na semana achassem neces-
sário. Dessa forma, nossa 
estrutura operacional, toda 
"em nuvem", aliada a esta 
cultura de trabalho foram 
facilitadores quando iniciou 
toda essa turbulência.

No entanto, o que cau-
sou certa apreensão na 
nossa empresa, que lida 
diariamente com donos de 
negócios dos mais diversos 
setores, foi a expectativa 
de como os nossos clientes 
reagiriam diante dessa pan-
demia e como poderíamos 
assessorá-los. Questiona-
mentos surgiram na cabe-
ça do empreendedor, que 
como sabemos, não para 
um minuto. Vamos perder 
clientes? Nossa empresa vai 
sofrer com a inadimplência? 
Contratos serão renegocia-
dos? E a prospecção daque-
la empresa, será que vai 
esfriar? Como se reinventar 
diante desse cenário? Meus 
colaboradores estão com a 
saúde mental boa diante 
dessa nova realidade?

A primeira quinzena de 
março foi desesperadora 
para os empresários, até o 
primeiro aceno do Governo 
Federal com uma medida 
voltada para as empresas 
com faturamento até R$4,8 
milhões/ano. Foi, então, pu-
blicada a Resolução n. 152, 
a qual prevê a possibilidade 
de prorrogação dos tributos 
federais do Simples de abril, 
maio e junho para outubro, 
novembro e dezembro de 

2020 como forma de aliviar 
o buraco no fluxo de caixa 
das empresas.

Na sequência, na semana 
do dia 26/03, mais duas me-
didas foram publicadas com 
o intuito de aliviar a folha 
de pagamento dos empre-
endedores. Através da MP 
927/2020, se possibilitou a 
suspensão do pagamento 
do FGTS dos empregados, 
bem como a possibilidade 
de parcelamento, referente 
às competências de março, 
abril e maio de 2020. E 
pela MP 932/2020, houve 
a redução das alíquotas do 
Sistema S de 5,8% para 2,9% 
para as empresas do Lucro 
Presumido e Real, entre 
01/04/2020 até 30/06/2020.

E, uma terceira medida, 
mais extensa, abrangendo 
todos os regimes tributários 
e também com o intuito de 
preservar o recurso mais 
importante das empresas 
também foi publicada na 
última quarta-feira, a MP 
936/2020. Diante dessa 
avalanche de legislações e 
disputas entre os Governos 
Federal e Estadual pelo 
capital político dos empre-
sários brasileiros quem se 
destacou novamente foram 
os empreendedores.

Presenciamos diversas 
iniciativas e decisões que 
foram tomadas com o cora-
ção, e menos com a razão. Os 
laços entre empregadores 
e empregados se fortalece-
ram, criando ou unindo ain-
da mais a família-empresa. 
Fornecedores, que antes 
da crise não conheciam os 
donos dos negócios foram 
surpreendidos com ligações 
ainda que com notícias não 
muito boas, mas com a pro-
messa de fidelidade em um 
futuro próximo.

O diálogo dentro do time, 
ainda que de forma remo-
ta, ficou mais frequente. 
A preocupação com os 
colaboradores também. O 
corte de custo, ainda que 
necessário, passou a ser as-
sunto secundário em muitos 
casos. Estamos convictos 
que a cadeia empresarial 
se fortaleceu nesse quase 
desfecho do primeiro ciclo 
da crise. Por isso o clichê 
que o empreendedor preci-
sa "matar um leão por dia" 
não sai da moda.

Vamos juntos escrever 
mais um capítulo da nossa 
história, que está longe de 
terminar.

(*) - É advogado, jornalista e sócio da 
Pacífico Contabilidade e Consultoria 

Financeira.

Francisco Figueiredo (*)

Conectividade permite gestão 
remota de equipamentos

Ricardo Hayashi (*)

Hoje, graças à conectividade, estes 
profissionais podem cuidar da 
manutenção dos equipamentos 

de suas plantas à distância e com muito 
mais segurança. Mesmo com a produção 
parada ou operando de forma mínima, 
máquinas precisam ser mantidas em 
boas condições de funcionamento. 
Caso contrário, os prejuízos podem ser 
incalculáveis.

As empresas que investiram em cone-
xões inteligentes, como a oferecida pe-
las redes MESH, têm esta vantagem ao 
oferecer esta possibilidade aos gestores 
dos ativos. Com conectividade robusta, 
confiável e escalável, é possível fazer a 
gestão praticamente de forma remota 
dos equipamentos com informações 
em tempo real.

Tudo começa com o conceito de 
Indústria 4.0 e com a abordagem dos 
ativos como uma rede integrada, e não 
como um conjunto de máquinas isola-
das. Com plataformas unificadas para 
o gerenciamento de ativos, é possível 
integrar todos os sistemas legados e 
reunir os dados enviados pelos senso-
res a partir de soluções de conexões 
inteligentes, mesmo que alocados em 
múltiplas bases, formando uma base 
única de dados.

Todos os dados coletados pelos 
sensores em máquinas paradas ou em 
operação mínima, contextualizados e 
em tempo real, são transformados em 
indicadores de manutenção e enviados 
em dashboards amigáveis para o dispo-
sitivo preferido do gestor via plataforma 
de gestão de ativos.

Com isso, o responsável pela ma-
nutenção só se deslocará para o local 
em caso de real necessidade, ou pode 
acionar o colaborador mais adequado 
para a tarefa de forma remota, indican-
do exatamente o local de instalação do 
equipamento e tipo de manutenção 
necessária, entre outras informações.  
E como o responsável pelo reparo já re-
cebeu os dados em tempo real via redes 
MESH, ele pode melhorar o índice de 

resolução na primeira visita, já que teve 
acesso remoto a todas as informações 
possíveis e com possibilidade maior 
de já identificar qual seria o problema.

Conectividade é a base 
de um ecossistema de 
informações

Novas aplicações de In-
ternet das Coisas (IoT) es-
tão entregando melhorias 
consideráveis nos proces-
sos industriais, como o uso 
de sistemas autônomos, 
que permitirão que os in-
sumos sejam processados 
com maior produtividade. 
O uso de sensores que, 
capturando dados em 
tempo real, poderão pre-
venir eventuais problemas 
e garantir a segurança, a 
eficiência energética e o 
bom funcionamento dos 
sistemas integrados e 
também a implantação de 
aplicações voltadas para 
a manutenção prescritiva 
e preditiva, que poderão 
antever a necessidade 
de reposição de peças e 
eventuais desgastes.

Essa conectividade é 
garantida com eficiência 
pela rede MESH, que consiste em nós 

(pontos) de rádio organizados em uma 
topologia mesh (em malha), que se 
conectam sem fios, e sem envolver uma 
companhia telefônica ou um provedor 
de serviços de internet.

Analistas indicam que 
essa tecnologia deve pre-
dominar no futuro devido 
ao seu alto grau de esca-
labilidade, caráter colabo-
rativo e baixo custo. Em 
tese, não há limite para 
o tamanho da cobertura 
de uma rede de dados; 
ela será do tamanho do 
número de máquinas, terá 
a forma da distribuição 
dos equipamentos na sua 
planta e sua força será di-
retamente proporcional à 
densidade de equipamen-
tos conectados, fazendo 
com que o uso das redes 
MESH seja uma vantajosa 
solução para garantir a 
conectividade.

A tecnologia deve ser 
sempre uma aliada, seja 
nos negócios ou no aumen-
to da segurança nas ativi-
dades dos profissionais .

(*) É responsável por produtos para 
Conexões Inteligentes da Atech.

São Paulo, quarta-feira, 15 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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A tecnologia traz uma série de vantagens aos profissionais dedicados à manutenção de ativos 
industriais, incluindo a possibilidade de monitorá-los remotamente – um benefício valioso especialmente 
no atual período de pandemia do novo Coronavírus, em que a recomendação é evitar ao máximo os 
deslocamentos e privilegiar o isolamento social.

“O responsável 
pela manutenção 
só se deslocará 
para o local em 
caso de real 
necessidade, ou 
pode acionar 
o colaborador 
mais adequado 
para a tarefa de 
forma remota, 
indicando 
exatamente 
o local de 
instalação do 
equipamento 
e tipo de 
manutenção 
necessária, 
entre outras 
informações”

News@TI 

Curso online de Redes sociais para 
jornalistas é lançado pela Escola Digitalista

@O curso online de Redes sociais para jornalistas está no ar. Com 
mais de 20 horas, o treinamento ministrado por Almir Rizzatto, 

idealizador da Escola Digitalista, traz tudo que existe de mais rele-
vante para trabalhar com Facebook, Instagram e LinkedIn. Veja no 
link a seguir todas as informações, como conteúdo programático, 
investimento, entre outras: https://conteudo.digitalista.com.br/curso-
-online-de-redes-sociais-para-jornalistas

'Cestas Sociais Digitais'

@Diante desse momento de crise na saúde e economia do Brasil e 
do mundo, a Missão Social, instituição mantida pelo Social Bank 

e ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, inicia 
o projeto ‘Cesta Social Digital’, através da campanha ‘Doe Solidarieda-
de, é momento de ser humano’, com o objetivo de garantir que mais 
de mil famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica 
sejam beneficiadas com um crédito mensal para comprar alimentos 
e outros itens de primeira necessidade. As primeiras famílias que 
tiveram sua renda afetada pela crise, como é o caso de trabalhadores 
informais, autônomos, microempreendedores individuais e pessoas 
desempregadas, que estão cadastradas nas ONGs parceiras, começam 
a receber nesta semana as cestas já doadas até o momento (https://
missao.social). 

Happy hour virtual para driblar a quarentena

@Diante dessa nova realidade, ferramentas de videoconferência 
se tornaram alternativas viáveis para que empresas consigam 

promover inciativas diferenciadas de confraternização durante a 
quarentena, como é o caso da NetSecurity, empresa especializada 
em serviços gerenciados de Segurança da Informação. Apelidado 
de Happy Hour Virtual, a companhia reuniu seus colaboradores na 
última semana de março para algumas horas de descontração sem 
sair de casa. Segundo a gerente de Recursos Humanos da companhia, 
Bianca Rufatto, foi um momento importante para manter o espírito 
de equipe. “Esses encontros já são uma prática comum entre os fun-
cionários da NetSecurity, seja para comemorar aniversários ou outros 
eventos. E em razão da nova rotina estabelecida, decidimos manter 
a prática no mundo virtual já que a tecnologia permite, e aproveitar 

o momento para engajar o time e trocar experiências a fim de tentar 
extrair o melhor nessa fase de isolamento social”, explica Rufatto 
(www.netsecurity.com.br).

Webinar sobre as oportunidades do setor 
imobiliário

@O Imovelweb, portal imobiliário, realizará um webinar sobre a im-
portância da mudança de mindset para gerar novas oportunidades 

no mercado imobiliário. O webinar será na próxima terça-feira (14/04), 
às 15h. Na ocasião, o CEO do Imovelweb, Leonardo Paz, abordará quais 
estratégias o setor está utilizando em meio à crise atual provocada pela 
Covid-19. Além de Paz, também irão participar os executivos André 
Arruda, Diretor da House Prime; Michele Munchen, Sócia-proprietária 
da Munchen Imóveis; Ricardo Elias, Proprietário da Arya 1 Imóveis; 
Diego Maciel de Oliveira, Proprietário da Prime Soho Imóveis; entre 
outros profissionais que contarão suas experiências e vivências em 
tempos de coronavírus (https://zoom.us/j/427285088).

Seleção para mestrado

@O Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia 

de Produção (PPGEP-So) do 
Campus Sorocaba da Univer-
sidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) está com inscrições 
abertas, até o dia 15 de maio, 
na seleção de estudantes para 
dedicação exclusiva ao curso 
de mestrado acadêmico, com início no segundo semestre de 2020. O 
PPGEP-So, com área de concentração em Gestão de Operações, tem 
por objetivo formar pesquisadores que possam atuar em subáreas de 
pesquisas associadas ao planejamento, implementação, controle e 
aperfeiçoamento de sistemas produtivos em sentido amplo. Podem 
participar do processo seletivo candidatos portadores de diplomas 
de graduação de instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo 
Ministério da Educação (MEC) ou, provisoriamente, de certificado ou 
documento equivalente. As inscrições devem ser realizadas exclusi-
vamente por e-mail, conforme as orientações presentes na página do 
Programa (www.ppgeps.ufscar.br).

ricardosouza@netjen.com.br

AI/Atech

Ricardo Hayashi

Gestão remota de 
postos de combustíveis
Líder na oferta de produtos 

e tecnologias para automação 
e gestão de postos de com-
bustíveis, a Gilbarco Veeder-
-Root disponibiliza uma linha 
de Soluções Remotas, que 
permitem gerenciar toda a 
rotina do ponto de venda, do 
abastecimento dos tanques ao 
controle de caixa. A grande 
vantagem é que o gestor pode 
acessar todas as ferramentas de 
onde estiver e de acordo com 
sua conveniência. As aplicações 
rodam em dispositivos móveis 
padrão e permitem automatizar 
processos com expressivo ga-
nho de tempo e produtividade, 

garantindo total segurança e 
eficiência das operações.

O TLS Plus View é uma 
das soluções que otimizam o 
gerenciamento do posto, com 
a medição e monitoramento 
dos tanques de forma on-line. 
O aplicativo é gratuito e roda 
em sistemas Android e IOs, 
permitindo a comunicação ins-
tantânea com os sistemas TLS 4 
e TLS 450 da Gilbarco Veeder-
-Root. Com o uso conjunto das 
aplicações, é possível o acesso 
instantâneo à situação dos 
tanques de combustível com 
uma leitura completa (www.
gilbarco.com.br).



O caminho da servidão 
do Coronavírus

"É tão fácil estar 
errado — e persistir 
em estar errado — 
quando os custos 
de estar errado são 
pagos por outros"´- 
Thomas Sowell 

Imagine um cozinheiro 
que fez um bolo com 
uma certa receita e 

todos que comeram ado-
eceram depois. Imagine 
que ele repete a receita e 
todos novamente passam 
muito mal. O mais lógico 
seria este padeiro jogar 
a receita fora e não mais 
utilizá-la. 

Infelizmente este é o 
caminho da receita errada 
que estamos tomando na 
solução desta pandemia, 
implementando uma ver-
dadeira socialização da 
nossa economia. Estamos 
abrindo mão de nossos 
direitos, bovinamente, 
acreditando que os polí-
ticos podem gerir melhor 
uma crise do que aqueles 
que produzem. 

Dentre as funções es-
senciais do Estado está 
a proteção da vida e da 
liberdade, mas é impres-
sionante o que o medo faz: 
durante a pandemia do 
Coronavírus ninguém tem 
protestado, nem mesmo a 
imprensa, sobre a nossa 
impressionante quebra de 
direitos pelo Estado. 

Se o governo já é a ins-
tituição mais poderosa e 
sempre presente em nos-
sas vidas —influenciando 
quase tudo em nosso dia a 
dia—, temos que entender 
que a preservação da vida 
deve incluir a preservação 
da liberdade. A liberdade 
não pode ser uma propos-
ta apenas para os bons 
tempos. Isso é uma ilusão 
gigantesca já provada pela 
história. Todo dia lemos 
que dívidas públicas são 
prorrogadas, confiscos 
estão sendo executados, 
e, pasmem, aumento de 
impostos já caminham pelo 
Congresso. Pior, até esta-
tizações já são autorizadas 
pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Acreditar que o endivida-
mento do governo aumen-

ta a riqueza é acreditar que 
burocratas assalariados 
são gastadores mais sábios 
do que donos de dinheiro. 
Ora, precisamos relembrar 
que o governo não pode 
fazer crescer uma econo-
mia e muito menos gerar 
riqueza. Este é o papel do 
setor privado, onde um 
aumento nos gastos do 
governo significa o enfra-
quecimento dos geradores 
de riqueza. 

Convém trazer à tona que 
não estaremos entrando 
em uma recessão, mas sim 
em uma crise econômica 
sem precedentes, criada 
por imposição do próprio 
Estado com o desliga-
mento da economia. Se 
o Estado é o causador, o 
mínimo que se espera é 
um alivio tributário sobre 
aqueles que produzem, 
mas com exceção do go-
verno federal, nada se ve-
rifica nos níveis estaduais 
e municipais. 

Estamos deslizando para 
uma farra de gastos fiscais 
em altíssima velocidade. 
Mas não se esqueçam, dé-
ficits e endividamento go-
vernamentais são também 
uma questão moral crucial 
para a vida de cada brasilei-
ro. O governo deveria libe-
rar os recursos necessários 
para os vulneráveis, para 
preservação do emprego 
e empresários, através de 
severos cortes em seus 
gastos. Não há uma única 
sinalização de corte de 
despesas em nenhum dos 
poderes públicos, mas 
apenas aquilo que sempre 
assistimos: o aumento das 
despesas públicas. 

Estamos repetindo a 
receita catastrófica da 
estatização da vida produ-
tiva. Tenho sérias preocu-
pações que, uma vez que 
o Estado tenha expandido 
seu poder, sua expansão 
não será revertida. Quando 
esta crise acabar, precisa-
remos renovar a luta pela 
liberdade. Caso contrário, 
tenham a certeza de que a 
"cura" do governo para esta 
pandemia será muito pior 
do que a própria doença. 

(*) - É veterinário, empresário 
e ex-ministro da Agricultura 
(1990-1992, governo Collor).

Antonio Cabrera (*)

www.netjen.com.br
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as Pequenas e Médias Empresas, que estão fechadas por determinação 
das autoridades governamentais, possam vender seus produtos por 
meio da plataforma de e-commerce da rede no país, onde tem uma 
forte presença. Ao acessar o site (https://www.novomundo.com.br/
marketplace) e clicar em “Seja parceiro”, as PMEs preencherão um 
cadastro e assinarão um contrato padrão. Com isso, o lojista recebe um 
link de acesso à plataforma, com usuário e senha, onde poderá postar 
seus produtos com fotos, descrição e preço. 

E - Trabalho Remoto
O home office deixou de ser benefício e se tornou a rotina de muitos profis-
sionais durante a crise. Quem gosta de trabalhar em casa e já está habituado 
a desenvolver todas as tarefas online é o candidato adequado para a área 
de Inovação da Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos. O 
time oferece mais de 10 vagas para profissionais de tecnologia, que podem 
optar pelo trabalho remoto. No link (https://www.linkedin.com/jobs/search/? 
ocationId=OTHERS.worldwide&f_C=5231945&keywords=conta%20stone) 
há todos os detalhes para as novas oportunidades de emprego, que incluem 
vagas para desenvolvedores de software e designers

F - Limpeza de Hospitais 
A Unilever vai doar 50 toneladas para reforçar a limpeza de hospitais 
públicos de São Paulo e Rio. São itens da linha profissional, altamente 
concentrados, que podem render mais de 450 mil litros de produtos 
de limpeza. Em São Paulo, os produtos serão distribuídos para 26 
hospitais por meio das secretarias estadual e municipal de saúde. No 
Rio, a doação chegará a 26 hospitais estaduais. A empresa já havia 
feito outras doações, num total de R$ 3 milhões em produtos de 
higiene, limpeza e alimentos para pessoas em situação de vulnera-
bilidade social, lares de idosos e hospitais. Sabonetes, desinfetantes, 
sabão em pó e outros. 

G - Promoção da Música
Com as portas das salas de concerto fechadas, artistas e orquestras 
encontram maneiras alternativas de alcançar sua audiência. Entrando 

A - Fellini Virtual
A exposição "O centenário - Fellini no mundo", organizada pelo Instituto 
Italiano de Cultura em parceria com o CCBB, agora tem um tour virtual 
para os admiradores do cineasta italiano. Inaugurada em 20 de março, no 
espaço expositivo do BB, na Av.Paulista, a mostra está temporariamente 
fechada. O evento conta com cerca de 130 objetos do diretor, entre fotos, 
desenhos, documentos inéditos e figurinos originais dos filmes de Fellini. 
São dois tipos de visita virtual: uma comentada (https://www.youtube.
com/watch?v=GtpBscwxeYs) e uma versão breve: (https://www.youtube.
com/watch?v=HROwikLgl10).

B - Benefício em Conta
Clientes do Banco BMG que utilizam cartões do banco digital, terão um grande 
benefício ao completarem suas compras: a instituição anuncia o lançamento do 
"Volta Pra_Mim", um programa exclusivo de cashback duplo em que parte do 
dinheiro gasto volta para as mãos do consumidor. O reembolso será realizado 
tanto no crédito quanto no débito. O benefício faz parte da campanha #Pen-
sandoEmTodos, lançada pelo banco para estar ao lado de seus stakeholders 
em um momento sensível e delicado. Todos os clientes,incluindo torcedores 
que têm o cartão personalizado dos times parceiros (Corinthians, Vasco e 
Atlético-MG), poderão contar com o benefício em suas Benefício em Conta..

C - Facing the Giants 
Nesta quinta-feira (16), acontece a 11ª edição do Seminário Facing The 
Giants, evento promovido pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, 
com o objetivo de fomentar e qualificar potenciais empreendedores. 
O evento tem como característica apresentar o empreendedorismo de 
maneira simples, objetiva e esclarecedora, para que as pessoas tenham 
a oportunidade de gerar utilidades e benefícios para a sociedade - e in-
clusive montar os próprios empreendimentos. As palestras terão início às 
19h com transmissão ao vivo pelo endereço (bit.ly/seminarioexito2020).

D - Apoiando as Vendas
A Novo Mundo, importante varejista do Centro-Norte com mais de 64 
anos de mercado, decidiu abrir as portas do seu marketplace para que 

nessa onda de promoção da música em tempos de distanciamento 
social, a celebrada pianista Linda Bustani acaba de lançar um canal 
no YouTube, para dividir com o público diversas gravações feitas ao 
longo de uma extensa e florescente carreira. A primeira postagem é 
uma gravação especial, feita quando ela tinha apenas 12 anos. Neste 
registro, ela interpreta o Concerto para Piano em Sol Menor, Op. 25, 
de Felix Mendelssohn, acompanhada pela OSB, sob a regência de Isaac 
Karabtchevsky. O canal pode ser acessado em: (https://www.youtube.
com/channel/UCqTEDSseJnhQ0AGeHm7BFRg).

H - Acesso à Leitura 
Para celebrar o Dia Mundial do Livro, comemorado no próximo dia 
23, a parceria entre a ViaQuatro, concessionária responsável pela 
operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, 
e a Tocalivros, serviço de streaming digital, promove o projeto Clube 
Digital de Leitura. Durante o mês de abril, a concessionária exibe 
vídeo nos monitores dos trens e estações da linha com um QR Code 
para download de audiolivro e informações sobre a plataforma digital 
que disponibiliza acesso gratuito a mais de 40 títulos, por meio do 
site (http://clubedigital.tocalivros.com/). 

I - Desafio para Profissionais
Realizado entre esta sexta-feira (17) e domingo (19), o HackaTrouble é 
definido como uma hackathon virtual (hack, que significa programar com 
excelência + marathon, maratona) que incentiva a geração de soluções 
para fazer frente aos impactos gerados pela pandemia do novo Corona-
virus em quatro eixos temáticos – Saúde, Mobilidade, Negócios e Social. 
O desafio é para equipes de 3 a 5 integrantes que reúnam expertise em 
desenvolvimento de software, sistemas e aplicativos, negócios e conhe-
cimento em pelo menos uma das quatro áreas foco do evento. A missão 
requer ainda soluções que possam ser aplicadas em um período de até 
quatro semanas. Acesse (www.hackatrouble.com.br) para saber mais.

J - Cursos Gratuitos
Várias escolas, instituições e empresas disponibilizaram cursos gratuitos 
na internet como forma de contribuir com a boa utilização do tempo. A 
Etus acaba de lançar o portal “sejoga.aí” que reúne em um único lugar, 
mais de 1000 cursos de diferentes áreas como administração, marketing 
digital, mobile, social media, liderança, desenvolvimento pessoal entre 
outros. A tecnologia busca e adiciona ao portal os cursos gratuitos 
disponíveis no mercado, para que qualquer pessoa possa acessar essa 
base. São mais de mil cursos, 40 instituições e 60 áreas diferentes, tudo 
centralizado em um único lugar, facilitando para as pessoas encontrarem 
o que querem aprender. Mais informações: (etus@etus.com.br).

O mês de março foi mar-
cado pela abertura 
de novos mercados 

para os produtos nacionais 
e ampliação das vendas em 
outros locais. O Egito, por 
exemplo, habilitou 42 es-
tabelecimentos brasileiros 
para fornecimento de car-
nes, sendo 27 de frango e 15 
de bovina, além da renovação 
da habilitação de 95 empre-
sas, (82 de carne bovina e 13 
de carne de frango). 

O governo egípcio também 
autorizou o início da impor-
tação de miúdos bovinos. A 
China atualizou a lista de 
estabelecimentos autoriza-
dos a vender pescado para 
o país asiático, o que não 
ocorria desde 2015. Agora, 
108 estão habilitados. Já a 
Indonésia acertou com o 
governo brasileiro uma cota 

No primeiro trimestre, as exportações do agronegócio 
somaram US$ 21,39 bilhões.
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Índices de 
confiança 
devem atingir 
mínimos 
históricos

Os índices de confiança 
Empresarial e do Consumi-
dor, medidos pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), de-
vem atingir seus menores 
patamares em abril. A cons-
tatação é das prévias dos 
dois indicadores divulgada 
ontem (14) pela FGV, que 
reúnem dados coletados 
até 13 de abril. A prévia do 
Índice de Confiança do Con-
sumidor caiu 22,1 pontos 
na comparação com o dado 
consolidado de março e 
atingiu 58,1 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos.

A prévia do Índice de 
Confiança Empresarial, 
que mede a confiança dos 
empresários da indústria, 
serviços, comércio e cons-
trução, recuou 53,7 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos, ou seja, 27,6 pontos 
a menos do que o resultado 
consolidado de março. En-
tre os setores pesquisados, 
as quedas foram as seguin-
tes: indústria (39 pontos), 
serviços (34,9), construção 
(29,1) e comércio (26,8 
pontos) (ABr).

Devidos aos efeitos da 
pandemia da Covid-19, o 
Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) projeta 
queda de 5,3% da econo-
mia brasileira este ano. A 
previsão para a queda do 
PIB foi publicada ontem 
(14) pelo FMI no relatório 
Perspectiva Econômica 
Mundial (World Econo-
mic Outlook, no título em 
inglês). No relatório di-
vulgado em janeiro, antes 
dos efeitos da pandemia 
da Covid-19 na economia 
brasileira, a previsão do 
FMI era que a economia 
brasileira cresceria 2,2% 
neste ano. 

Para 2021, a previsão 
é de recuperação, com 
crescimento do PIB em 
2,9%. A estimativa ante-
rior para o próximo ano 
era 2,3%. A previsão para 
América Latina e Caribe 
é de queda de 5,2% da 
economia, neste ano, e 
crescimento de 3,4%, em 
2021. “Todos os países 
enfrentam uma crise de 
saúde, um severo choque 
de demanda externa, um 
aperto dramático nas con-
dições financeiras globais 

A economia mundial deve apresentar queda de 3%, em 2020, 
e crescer 5,8% no próximo ano.

Jo
sé

 P
au

lo
 L

ac
er

da
/C

N
I

Agropecuária: Brasil abre 
mercado e amplia exportação
Ao mesmo tempo em que garante o abastecimento interno durante a pandemia, a agropecuária brasileira 
continua ganhando espaço no mercado internacional

bovinos, sêmen suíno e carne 
de rã. A Colômbia oficiali-
zou a compra de milho de 
pipoca. Segundo a ministra 
da Agricultura, Tereza Cris-
tina, diante do atual cenário, 
algumas medidas sanitárias, 
que muitas vezes tornam os 
processos mais demorados 
ou eram usadas até como 
barreiras comerciais, “estão 
sendo deixadas para trás”.

No primeiro trimestre de 
2020, as exportações brasilei-
ras do agronegócio somaram 
US$ 21,39 bilhões. A partici-
pação do setor agropecuário 
no total das exportações 
brasileiras foi de 43,2%, su-
perior aos 42% registrados 
em 2019. Alguns produtos 
apresentaram crescimento 
significativo: soja, carnes, 
algodão, amendoim, uvas e 
sucos (Redação AI/SI).

extra de importação de 20 
mil toneladas de carne bovi-
na, o que aponta ampliação 
da participação brasileira, já 
que a Austrália é o principal 
fornecedor de carnes para os 
indonésios.

O Brasil também passará 

a exportar material genético 
de aves (como ovos férteis) 
para o Marrocos e os Emira-
dos Árabes Unidos.

Na América do Sul, a 
Argentina aceitou as cer-
tificações sanitárias para 
importação de embriões 

FMI prevê queda de 5,3% da 
economia brasileira

e uma queda nos preços 
das commodities, que terão 
forte impacto na atividade 
econômica dos exportado-
res de commodities”, diz o 
relatório.

A economia mundial deve 
apresentar queda de 3%, 
em 2020, e crescer 5,8% no 
próximo ano. Em janeiro, o 
FMI previa que a economia 
mundial cresceria 3,3% 
este ano. O FMI destaca 
que “foi uma revisão ex-
traordinária em um perí-
odo tão curto de tempo”. 
As economias avançadas, 
como os Estados Unidos, a 

Alemanha e o Japão, entre 
outros, devem ter queda 
de 6,1% no PIB, neste ano, 
e crescer 4,5% em 2021.

O FMI destacou que 
políticas eficazes são es-
senciais para prevenir 
resultados piores. "A prio-
ridade imediata é conter 
as consequências do surto 
de Covid-19, especial-
mente aumentando as 
despesas com saúde para 
fortalecer a capacidade 
e os recursos do setor, 
adotando medidas que 
reduzam o contágio”, diz 
o FMI (ABr).



No longo prazo, 
estaremos todos mortos?

É bem provável que a 
frase título do presente 
artigo seja uma das 
mais famosas no 
mundo da economia

Escrita pelo econo-
mista inglês, John 
Maynard Keynes 

(1883-1946), em seu livro 
"Tratado sobre a Reforma 
Monetária" (A Treatise on 
Monetary Reform) escrito 
em 1923, a frase resume 
bem o coração da teoria 
econômica conhecida atual-
mente como keynesianismo. 
Em termos técnicos muito 
pode ser dito sobre a teoria 
econômica keynesiana, no 
entanto, para o propósito 
do presente artigo e também 
para fugirmos do economês, 
basta dizer que Keynes (ao 
contrário dos economistas 
neoclássicos) não acreditava 
no ajuste automático entre 
produção e procura, rendi-
mento e demanda ao nível 
do pleno uso de recursos.

Portanto, é necessário, 
que o Estado intervenha na 
economia para sustentar e 
regularizar a atividade eco-
nômica sempre que houver 
um descompasso na econo-
mia que leve a um equilíbrio 
abaixo do pleno emprego 
dos recursos. Pode intervir 
na economia de diversas 
formas, mas uma das mais 
conhecidas se dá por meio da 
política de expansão mone-
tária, ou seja, pela impressão 
de mais dinheiro. 

Da perspectiva do gover-
no, à primeira vista pode 
parecer que em tempos de 
crise como a que estamos vi-
vendo agora, em decorrência 
da Covid-19, a impressão de 
mais dinheiro é a alternativa 
mais rápida e mais altruísta 
para lidar com os efeitos 
avassaladores da crise. No 
entanto, é preciso entender 
que, como qualquer outro 
bem na economia, o dinheiro 
também está sujeito às leis 
da oferta e da demanda. 
Em termos mais práticos, 
quanto maior a oferta de 
determinado bem, menos 
ele valerá. Isso também se 
aplica ao dinheiro. 

Quando o Estado resolve 
intervir na economia por 
meio de uma política de 
expansão da base monetária 
(impressão de dinheiro) a 
consequência a médio-longo 
prazo é invariavelmente a 
inflação. Como existe mais 
dinheiro circulando no sis-
tema, os preços da maior 
parte dos bens disponíveis 
na economia também so-
bem. Essa é a chamada 
inflação. De modo geral, 
os economistas costumam 
medir a inflação pelo Índice 
de Preços ao Consumidor, 
o que é o mesmo que dizer 
que por meio da variação 
dos preços, experimentada 
pelo consumidor ao longo 
do tempo, é possível auferir 
qual é a inflação. 

Apenas para se ter uma 
ideia, já é algo bem docu-
mentado nos livros-texto de 
economia, que nos Estados 
Unidos nos últimos 70 anos 
os preços subiram em média 
4% ao ano. Somente naquele 
país essa inflação de 4% ao 
ano levou a um aumento de 
16 vezes no nível geral de 
preços. No Brasil, por sua 
vez, com sua tradição de 
governos interventores na 
economia, somente nos anos 
de 1999 a 2019, a inflação 
oficial acumulada pelo IPCA 
somou 240%. 

As consequências de mé-
dio-longo prazo da impres-
são de mais dinheiro são 
bem conhecidas hoje e já 
eram conhecidas também 
na época de Keynes. Prova 
disso é a frase citada logo no 

início do texto, onde o eco-
nomista inglês afirma que 
"no longo prazo estaremos 
todos mortos". A verdade é 
que, devido a sua abordagem 
de curto prazo e em termos 
de circuito, Keynes nunca 
se preocupou com o longo 
prazo, mas somente com os 
mecanismos que estão na 
origem do subemprego e 
com as políticas suscetíveis 
de evitar o desemprego no 
âmbito de uma sociedade 
capitalista. 

Trazendo o problema para 
o contexto brasileiro mais 
próximo, no último dia 8, 
o ex-presidente do Banco 
Central, Henrique Meirelles, 
em entrevista para a britâni-
ca BBC, defendeu a impres-
são de moeda ao dizer:  "O 
Banco Central tem grande 
espaço de expandir a base 
monetária, ou seja, imprimir 
dinheiro, na linguagem mais 
popular, e, com isso, recom-
por a economia. Não há risco 
nenhum de inflação nessa 
situação". A competência 
técnica do atual Secretário 
da Fazenda de São Paulo 
é indiscutível, no entanto, 
uma variável importante não 
foi levada em conta por ele 
em sua proposição. 

É sim verdade que, no 
curto prazo, a expansão da 
base monetária não trará 
inflação, especialmente se 
tratando de um período de 
contração da economia, no 
entanto, tão logo a economia 
retome suas atividades e o 
dinheiro volte a ter seu fluxo 
normal dentro do sistema, as 
consequências serão inevi-
táveis: aumento da inflação, 
perda do poder de compra 
e diminuição real do valor 
dos salários (ainda que não 
nominalmente). 

Num contexto de crise, 
Meirelles parece ceder aos 
encantos da teoria keyne-
siana, muito embora seja 
classificado como um liberal 
por muitos. É inegável que 
o clamor por respostas ime-
diatas e de curto prazo do 
Estado é muito forte, sendo 
necessário certo sacrifício 
de reputação para não ceder 
a elas. Por vezes é preciso 
ficar do "lado mau" da histó-
ria, temporariamente, para 
não ceder ao populismo, um 
preço que nem todos estão 
dispostos a pagar. 

Se por um lado a opção 
keynesiana é sim uma das 
políticas econômicas dis-
poníveis na mesa, é preciso 
que a população entenda os 
efeitos não apenas de curto, 
mas também de longo prazo. 
Injetar dinheiro hoje na eco-
nomia trará consequências 
nefastas daqui um tempo, 
principalmente para a popu-
lação mais carente - última a 
receber o dinheiro injetado. 
Tal qual tudo na vida, esco-
lhas de políticas econômicas 
têm consequências e não é 
possível escapar delas. Por 
isso, é fundamental que o 
cidadão compreenda as cau-
sas e consequências do jogo 
político e econômico, para 
que se emancipe e possa 
participar conscientemente 
do momento social em que 
vivemos. 

Ainda que no longo prazo 
todos estejamos mortos, 
como afirmou Keynes, ainda 
assim somos responsáveis 
pelo tipo de sociedade que 
construímos e por aquilo 
que legamos à próxima 
geração. Em tempos de 
pandemia, valores como 
fraternidade, altruísmo e 
empatia também deveriam 
se estender aos que virão 
depois de nós. 

(*) - Formado em Direito pela 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e mestrando em Economia 
e Mercados pela mesma instituição, é 
pesquisador do Centro Mackenzie de 

Liberdade Econômica.

Allan Gallo Antonio (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para

3043-4171
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ENOCK SILVA RAMOS, estado civil divorciado, profissão jardineiro, nascido em Vitória 
da Conquista, Estado da Bahia, Vitória da Conquista, BA no dia vinte e nove de março 
de mil novecentos e oitenta e sete (29/03/1987), residente e domiciliado Rua Seis, 100, 
Sítio São Francisco, 2º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, SP, filho de Marcolino 
Francisco Ramos e de Ismenia Silva Ramos. IRISVALDA SOUZA SANTOS, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de conservação, nascida em Tucano, Estado da Bahia, Tu-
cano, BA no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e três (09/05/1983), residente 
e domiciliada Rua Tineciro Icibaci, 2200, apartamento 31-A, Colônia (Zona Leste), neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Elidio de Jesus SantoS e de Luiza Souza Santos.”Cópia 
Enviada pelo Oficial de R.C.P.n do 2º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado”

FELIPE CARTONE, estado civil solteiro, profissão técnico de sistemas, nascido em São 
Paulo - Capital (Cn:LV-A-369,FLS.058V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de março de dois mil (15/03/2000), residente e domiciliado Rua Rio Tefé, 339, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Cartone e de Cláudia Regina 
da Silva Cartone. LARISSA APARECIDA SILVA FELIX, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida neste Distrito (Cn:LV-A-392,FLS.181 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de fevereiro de dois mil e um (01/02/2001), residente e domiciliada 
Rua Rio Tefé, 344, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Julio Felix de Oliveira e de Maria Aparecida da Silva Mendes.

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

De acordo com a Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), o número 
de famílias com dívidas em cheque 
pré-datado, cartão de crédito, cheque 
especial, carnê de loja, empréstimo 
pessoal, prestação de carro e seguro 
bateu novo recorde em abril de 2020, 
alcançando 66,6% – o maior percen-
tual desde o início da realização da 
pesquisa em janeiro de 2010. A coleta 
dos dados ocorreu entre 20 de março 
e 5 de abril.

Segundo o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a renovação da alta do 
endividamento neste mês se baseou 
na ampliação do crédito ao consumi-
dor. “A queda expressiva dos juros e 
da inflação reduz, respectivamente, 
o custo do crédito e a pressão sobre 

a renda, incentivando o endivida-
mento”, explica Tadros, reforçando a 
importância de se viabilizarem prazos 
mais longos para os pagamentos ou 
alongamentos das dívidas, além da 
busca por iniciativas mais eficazes 
para mitigar o risco de crédito.

A quantidade de brasileiros com dívi-
das ou contas em atrasos ficou estável 
em abril, após dois meses consecutivos 
de aumento: 25,3%, percentual igual 
ao aferido no mês passado. Em com-
paração com igual período de 2019 
(23,9%), contudo, houve crescimento. 
“Os resultados mensais favoráveis em 
relação à inadimplência revelam que, 
apesar das dificuldades com a quaren-
tena aplicada em diversos estados e 
cidades, as famílias estão conseguindo 

quitar os compromissos com emprés-
timos e financiamentos”, destaca a 
economista da CNC responsável pela 
pesquisa, Izis Ferreira.

Em relação aos tipos de dívida, o 
cartão de crédito continua sendo 
o mais apontado pelos brasileiros 
como a principal modalidade de en-
dividamento: 77,6%. Carnês (17,5%) 
e financiamento de veículos (10,2%) 
também permanecem na segunda e 
terceira posições, respectivamente. “A 
proporção de dívida em cartão dimi-
nuiu novamente neste mês, enquanto 
as dívidas em carnês ganharam espaço 
na composição do endividamento. 
Também vêm se destacando o crédi-
to consignado e o cheque especial”, 
ressalta a economista (Gecom/CNC).

O atendimento em tem-
pos de pandemia 
tem gerado preocu-

pação no setor econômico. 
O avanço do Coronavírus 
exige que se tenha cuidado 
especial com a gestão, o 
atendimento ao cliente dos 
estabelecimentos e com a 
comunicação. 

As orientações são des-
tinadas não apenas aos 
consultórios mas, também, 
aos profissionais liberais que 
atuam na área, hoje uma das 
mais vulneráveis aos impac-
tos da crise. O ideal é que o 
atendente esteja protegido 
por máscara e luvas, pois 
neste primeiro contato não 
se sabe se o paciente está 
com problemas respirató-
rios ou outros sintomas. É 
necessário ainda garantir 
que pacientes e profissio-
nais tenham acesso aos 
suprimentos para higiene 
das mãos nas entradas dos 
serviços de saúde, nas salas 

É importante que se passe ao cliente e paciente, que todos os 
cuidados estão sendo tomados.
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Clínicas e consultórios particulares 
podem gerenciar melhor os negócios
O Sebrae faz um alerta para que, na medida do possível, pequenos negócios do ramo de saúde, como 
clínicas médicas, psicológicas e de odontologia, estejam com o quadro financeiro em dia, sem se 
descuidar da saúde de funcionários e “clientes/pacientes”

pacientes com problemas 
respiratórios. “Na questão 
da gestão, o estabelecimento 
deve se adaptar à realidade, 
procurando reduzir custos, 
como internet, telefone, 
energia elétrica, água, entre 
outros insumos. É importan-
te que se passe ao cliente e 
paciente, que todos os cui-
dados estão sendo tomados. 
Isso transmite confiança”, 
observa o analista Geraldo 
da Costa, da Unidade de 
Competitividade do Sebrae.

As empresas também de-
vem investir em capacitação 
remota para os colaborado-
res e parceiros e estabelecer 
horários de descanso, ofere-
cendo serviços que facilitem 
a vida das pessoas, como 
alimentação, fornecimento 
de roupas de trabalho, salas 
de repouso e instalações com 
chuveiros e facilidades para 
a higienização corporal ao 
entrar e ao sair dos plantões, 
por exemplo (AI/Sebrae).

de espera e nas áreas de 
atendimento. 

A comunicação visual, uso 
de placas, pôsteres e outros 
mecanismos, é uma estraté-
gia de eficácia comprovada 
também nos consultórios. 
A recomendação é colocar 
cartazes alertando pacientes 
com problemas respiratórios 
para que solicitem máscaras 
logo ao entrarem na recep-

ção do estabelecimento. É 
indicado ainda que os médi-
cos higienizem as mãos antes 
e depois de todo contato com 
o paciente, com material 
potencialmente infeccioso e 
antes de colocar e remover 
os equipamentos de pro-
teção individual, incluindo 
luvas. 

O profissional deve sempre 
usar máscara para atender 

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: SÉRGIO BATISTA, estado civil divorciado, profissão operador de pro-
dução, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/07/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Emilia Batista. A pretendente: NADJA DE FRANÇA 
FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão artesã, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (26/02/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Valdomiro Ferreira da Silva e de Marilene de França.

O pretendente: RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
padeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Tiago Ferreira dos Santos e de Maria Helle nice dos 
Santos. A pretendente: ROZENITA SILVA DA CRUZ, estado civil divorciada, profissão 
manicure, nascida em Mirangaba, BA, no dia (07/09/1969), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gracindo da Cruz e de Maria Amada da Silva.

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: ANDERSON TEIXEIRA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudio Alves Vieira e de Vanilda Teixeira Vieira. A pretendente: 
ANDRÉIA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (14/11/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Julieta de Almeida.

O pretendente: ABNER DOS ANJOS MENDONÇA, estado civil solteiro, profissão 
analista de redes, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/12/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de natanael Mendonça e de Ester 
dos Anjos Mendonça. A pretendente: STEPHANY TEIXEIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (17/03/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Everaldo da Silva e de 
Roseli Teixeira Silva.

O pretendente: RAFAEL SILVA RAMOS, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Aldo Vasconcelos Ramos e de Bethania Pesqueira da Silva 
Ramos. A pretendente: REBECA CAMILA BARBOSA DA SILVA SANTOS, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Araujo Santos 
e de Edna Barbosa da Silva Santos. 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LEONARDO LACERDA DOS SANTOS, profissão: ferroviário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ricardo dos Santos e de Maria Rosa Soares 
Lacerda. A pretendente: PATRÍCIA ARAUJO AMARAL, profissão: aux. administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: José Gonçalves de Minas - Munc. de Berilo, MG, 
data-nascimento: 19/12/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Evair Alves Amaral e de Cicera Aparecida Araujo Amaral.

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: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LEANDRO, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 01/05/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Julio Cesar 
Leandro e de Maria Ildany da Silva Leandro. A pretendente: CAMILLA APARECIDA 
FERREIRA DA SILVA, profissão: assistente fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Edson Aparecido da Silva e de Maria Aparecida Ferreira.

O pretendente: GABRIEL LUZ DE NOVAES, profissão: estágiario de engenharia 
civil, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ailton Leite de novaes e de Aparecida 
Saraiva Luz novaes. A pretendente: NATASHA TEIXEIRA PARREIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilson Mendes Parreira e de Maria 
Edite Teixeira Parreira.

MAURO OLIVEIRA MARTINS, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos 
e sessenta e um (10/05/1961), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 
1459, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de nelson Oliveira Martins 
e de Maria Tomasia Martins. CLAUDIA LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são aposentada, nascida em Ipatinga, Estado de Minas Gerais (Cn:LV-A-056,FLS.059 
IPATInGA/MG), Ipatinga, MG no dia três de abril de mil novecentos e setenta e três 
(03/04/1973), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1459, casa 02, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lopes da Silva e de Maria Fer-
reira da Silva.

ITAMAR TOSTES BARBOSA, estado civil divorciado, profissão líder de manutenção, 
nascido em Bom Jesus do Galho, Estado de Minas Gerais, Bom Jesus do Galho, MG 
no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e cinquenta e cinco (29/11/1955), 
residente e domiciliado Rua Marim, 10, bloco 02, apartamento 04-A, Colônia, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro Barbosa e de Carmozina Dias Tostes. ELIE-
NE RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Bodocó, Estado de Pernambuco, Bodocó, PE no dia três de junho de mil 
novecentos e setenta e três (03/06/1973), residente e domiciliada Rua Marim, 10, bloco 
02, apartamento 04-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues 
de Lima e de Espedita Rodrigues da Silva.

Número de brasileiros endividados bate novo recorde em abril
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Aos empregadores 
domésticos também 
foi concedida a 
possibilidade de utilizar 
as medidas definidas 
pelo governo federal 
no enfrentamento aos 
efeitos econômicos da 
pandemia da Covid-19

Desde que se com-
prometam a não 
demitir, aos em-

pregadores é facultado 
suspender os contratos de 
trabalho por dois meses ou 
reduzir a jornada de traba-
lho e, consequentemente, o 
salário do funcionário por 
até três meses.

Tais alternativas dependem 
de acordo com o funcionário, 
sendo importante salientar 
que no caso de salários acima 
de R$ 3.135, o empregador 
terá de procurar o sindicato 
da categoria para que haja o 
aval aos acordos.

No ultimo dia 06, o Su-
premo Tribunal Federal, 
através de decisão liminar 
proferida pelo ministro 
Ricardo Lewandowski, de-
cidiu, provisoriamente, que 
os acordos individuais só 
terão validade mediante o  
aval dos sindicatos.

Tendo em vista as medidas 
de isolamento social em 
vigor para tentar conter a 
pandemia, espera-se que a 
maioria dos empregadores 
domésticos optarão pela 
suspensão dos contratos. 

Como proceder:
1) Escolha a opção: sus-

pensão por até dois meses 
ou redução da jornada e do 
salário por  até três meses. A 
estabilidade do funcionário 
após findo o acordado, será 
respectivamente dois (em 
caso de suspensão) ou três 
meses (redução).

2) Entre em acordo com 
o empregado: indispensá-

vel fazer um acordo por es-
crito dois dias antes do início 
da suspensão ou redução da 
jornada de trabalho.

3) Comunique o acordo 
ao Ministério do Traba-
lho: o empregador tem dez 
dias corridos para comuni-
car a negociação, através 
do site https://servicos.mte.
gov.br/bem. Na parte desti-
nada aos empregadores, vá 
na terceira tela disponível.

Caso ainda não tenha 
acesso ao site de serviços do 
governo federal, o gov.br, terá 
de fazer um cadastro.

4) Não esqueça os 
benefícios: em ambas op-
ções, caberá ao empregador 
manter os benefícios, como 
cesta básica seguro ou plano 
de saúde etc.

Outros direitos 
dos empregadores
Adiamento do INSS

O pagamento da contri-
buição previdenciária do 
mês de março foi adiado 
pelo governo e só será pago 
em agosto, assim como o re-
colhimento de abril poderá 
ser realizado em outubro, 
junto à competência de 
setembro.

Adiamento do FGTS
A parcela de março já foi 

adiada; ela seria paga no dia 
7 de abril. Para usar, o em-
pregador precisou informar 
a opção pelo adiamento no 
eSocial; isso terá de ser feito 
todos os meses.

As próximas, que seriam 
feitas em maio e junho, tam-
bém não precisarão ser feitas.

O governo permitiu que os 
valores desses três meses 
sejam pagos em seis parce-
las, a partir de julho.

Eduardo Moisés

Empregador doméstico 
pode reduzir jornada 

e salário de 
seu funcionário

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de abril de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-
000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as De-
monstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro 
de 2019; 1.2. Destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e 1.3. 
Fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 1.4. Eleição do Dr. Ricardo Annes Guimarães como 
membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Ad-
ministração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. Au-
mento do capital social da Companhia no montante de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sujeito à autorização 
prévia do Banco Central do Brasil, caso necessário; 2.2. Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada 
a deliberação anterior; e 2.3. Ratifi car a utilização, pela Companha, do Comitê de Pessoas e Remuneração, instituído pelo Banco 
BMG S.A. (“Banco”) para todas as instituições fi nanceiras e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que 
compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco. 2.3. Consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as alterações 
acima mencionadas. Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 

São Paulo, 10 de abril de 2020.
Ângela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

A. E. R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ Nº 60.594.660/0001-70

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 11:00 horas do dia 28 de
abril de 2020, em sua sede social, na Alameda Santos, nº 1.357, 1º Subsolo, Conjunto
01, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura, discussão
e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019. São Paulo, 13 de abril
de 2020. André Kissajikian - Diretor Executivo.                                   (14, 15 e 16)

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 28 de
abril de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º
andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demons-
trações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019. São Paulo, 13
de abril de 2020. André Kissajikian - Diretor Executivo.                         (14, 15 e 16)

Denis Riviello (*)   

Apesar da corrida por tecnologias 
que permitam e protejam esse 
modelo de trabalho, o cibercrime 

também adaptou seus alvos e agora foca no 
elo mais frágil dessa cadeia: as pessoas. O 
volume de ataques por engenharia social, 
quando o fraudador convence pessoas 
a executarem ações que possibilitem o 
golpe ou o acesso aos dados, já demonstra 
crescimento substancial de quase 100 mil 
tipos de fraudes online que usam a palavra 
Coronavírus, por exemplo.

O trabalho remoto favorece essa mu-
dança de alvo, pois em casa a tendência 
é que os funcionários “baixem a guarda” 
muitas vezes negligenciando as políticas 
de segurança constantemente reforçadas 
no ambiente corporativo. Mas principal-
mente, é comum que uso de dispositivos 
pessoais e redes de Wi Fi pessoais para ati-
vidades profissionais, abrindo portas para 
às informações de clientes e empresas. ara 
se aproveitar dessas vulnerabilidades, os 
fraudadores usam, principalmente, mé-
todos mais populares, como o phishing, 
vishing, smishing, pretexting  e o quid 
pro quo, não tão popular, mas que vem 
crescendo diariamente.

O phishing consiste em tentativas de 
fraudes por meio de e-mails falsos, onde 
os cibercriminosos atraem as vítimas para 
acessarem cópias de páginas idênticas 
a de sites como o da própria empresa 
ou de serviços. O vishing, é executado 
pelo atacante em ligações telefônicas, 
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.
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Diretor de Relações com Investidores

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

Nevada Holding S.A.
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Funcionários em home office viram 
alvos prioritários para hackers

A rápida adaptação ao modelo de trabalho remoto imposta pela necessidade de isolamento causada 
pela pandemia da COVID-19, trouxe uma série de desafios para as empresas brasileiras

Denis Riviello, especialista de segurança 
da informação da Compugraf.

não tão popular mas que vem crescendo 
diariamente, é um ataque que ocorre no 
processo de troca e não necessariamente 
envolve bens financeiros e é executado, 
por exemplo, quando as vítimas respon-
dem a uma pesquisa e assinam com seus 
dados pessoais para validação, facilitando 
para os cibercriminosos o roubo de seus 
dados. 

Todas essas formas de ataques consis-
tem em gatilhos que envolvem o emocional 
da equipe, como a curiosidade, preguiça, 
comoção, vaidade e ansiedade. E, para 
que todos estejam preparados para os dias 
longe do ambiente formal de trabalho sem 
correr riscos, o ideal é que a organização 
crie, no mínimo, processos internos, como 
por exemplo, definir canais formais para 
que mensagens importantes trocadas 
pelos colaboradores possam ser autenti-
cadas e que se precisarem de ajuda, isso 
seja feito de maneira organizada e em um 
ambiente próprio para isso. 

Auxílios informais devem ser evitados, 
como pedir ajuda a pessoas que não façam 
parte da equipe de TI da empresa, além 
do mais, os colaboradores também devem 
ser instruídos a não acessarem arquivos 
sensíveis quando logados no ambiente 
corporativo em seus dispositivos. Por isso, 
treinamentos e testes preventivos para a 
conscientização de toda a  organização 
devem ser investimentos a pequeno e 
médio prazo, assim, os possíveis ataques 
serão combatidos na mesma proporção.

(*) -  É Head de Cibersegurança da Compugraf.

a fim de obter informações estratégicas 
da empresa, ou também para realizar 
compras ou saques em nome da vítima. 
Já o smishing, por sua vez, testa golpes 
por sms e mensagens via celular, onde o 
usuário do telefone é convencido a baixar 
um vírus ou malware em seu dispositivo 
móvel ou a fornecer seus dados pessoais.

Também tornou-se comum entre os 
cibercriminosos o pretexting, que ocorre 
quando o atacante finge ser um colega 
de trabalho ou o chefe a fim de exercer 
sua autoridade para demandar ações, 
solicitar informações ou simplesmente 
usufruir de seus benefícios, podendo 
ocorrer via e-mail, telefone, SMS e até 
mesmo pessoalmente. Já o quid pro quo, 

Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora
e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ/MF nº 02.596.357/0001-00
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Srs. Acionistas convocados, para participarem e votarem à distância da Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada, de forma virtual, por meio da rede mundial de computadores (Internet), conforme instruções, 
link e senha de acesso que deverão ser obtidas junto à sede administrativa da sociedade, pelos telefones +55 (11) 
94769-3706 Kelly ou +55 (11) 94769-3707 Eduardo, no dia 24 de Abril de 2020, à Rua Joaquim Oliveira Freitas nº 
2188, Vila Mangalot, São Paulo/SP, às 10 horas, em primeira convocação ou às 10:30 horas, em segunda e última 
convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Apresentação e análise do relatório econômico e 
financeiro do último semestre das atividades da sociedade; b) Reorganização das operações da sociedade, em face 
do Estado de Calamidade Pública, declarado pela Organização Mundial de Saúde e das recentes restrições impostas 
por medidas governamentais. São Paulo, 14 de Abril de 2020. Walter Domingos de Prince - Diretor Administrativo.
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 15 de abril de 20206

“Neste exato momento, seu negócio 
morreu e faliu. Acabou. Aquilo que você 

fazia não é mais viável ou relevante. Nesse 
cenário, o que sobra de valor e o que você 

faz com isso?” Sempre usei esta frase 
nas aberturas de consultorias em grupo 

e, devido à Covid-19, o que era uma 
provocativa da metodologia Vertuous para 
tirar os empresários da zona de conforto e 
acessarem sua criatividade virou realidade 

para a maioria. 

FREEPIK
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PI
KVagner Almeida (*)

Este vírus mudou um dos três pilares que movem a sociedade 
em sua essência. Estes pilares são: Cultura, Conhecimento 
e Ambiente e formam um ciclo virtuoso ou de degeneração 

e, qualquer alteração em um dos pilares, vamos do extremo de 
um ciclo para o outro. Ambiente e abalos naturais são os maiores 
transformadores sociais e nisso a Covid-19 alterou o Ambiente, 
responsável pela nossa mobilidade e acesso a recursos e experiên-
cias, mudando nossa Cultura de valor, crescimento e abundância 
para escassez, retração e estagnação.

Já o Conhecimento foi substituído pelo Desconhecido – Origem 
dos medos, fobias e pânicos da humanidade. O mundo voltou à era 
do “lutar, fugir ou congelar”, escondido na caverna chamada de lar.

Segundo Yuval Harari - autor de Sapiens e Homo Deus - a maior 
qualidade humana é superar a lei da selva. Não éramos os mais 
fortes nem mais preparados, porém nosso espírito de agir em 
grupo coordenadamente e de forma criativa levou a alteração do 
ambiente em si. Agora ao mesmo tempo que a Covid-19 obriga 
a sociedade a se reinventar para sobreviver, automaticamente 
a relação socioeconômica e seus hábitos e comportamentos já 
mudam globalmente a cultura e a realidade que você conhecia 
para sempre. 

A rotina, estratégia 
e planos de ação de 
negócios foram para 
o ralo, pois as dores 
dos consumidores e 
seus hábitos muda-
ram tão rápido quan-
to o vírus e isso trará 
evoluções e mudan-
ças socioculturais 
irreversíveis e com 
impacto muito maior 
do que o medo da 
recessão econômica 
pelos próximos seis 
meses. E aí te per-
gunto: você vai ficar 
na situação do “eu 
não faço porquê não 
tenho e não tenho 
porque não faço” ou 

CoMo tirar 
o EMprEsário 
da zona dE 
Conforto E 
aCEssar sua 
CriatividadE 
na Evolução 
dos nEgóCios

  preços e foque em ser acessível! Todos os preços antes da 
Covid-19 já não são viáveis em um mercado onde todos estão 
fazendo reservas. Faça promoções pensando em famílias, 
tédio, isolamento, falta de mobilidade, dê máscaras e álcool 
gel de bolso para clientes durante as compras, entre outras 
ações. 

	 •	Seja	claro	e	específico	da	situação	da	empresa	com	seus	fun-
cionários. Eles precisam entender que a relação de trabalho 
mudou e é a oportunidade para mudar para melhor. Alinhe 
expectativas e objetivos convidando sua equipe para lutar 
na busca de soluções para a sobrevivência de todos. 

	 •	Deixe	seu	orgulho	de	lado.	Mantenha-se	atualizado	de	todas	as	
linhas de crédito em órgãos 
governamentais, Sebrae e 
afins. Utilize estes recursos 
não pensando em só pagar 
dívidas, mas em como in-
vestir nas mudanças que 
vão te levar a um caminho 
mais sustentável, eficiente 
e de valor no mercado.

	 •	Crie	um	“plano	ágil	de	atitu-
de”, adaptando seu negócio 
para entregar o seu melhor 
dentro das novas condições 
de seus clientes. Seja essen-
cial e útil. Para ter um hoje, 
deixe seu antigo plano para 
amanhã.

	 •	Digitalize	 ao	 máximo	 seu	
negócio de todas as formas 
possíveis para aumentar 
sua abrangência – é lá que 
está seu cliente 80% do 
tempo acordado.

 
3. Tenha atitudes virtuosas:
	 •	Não	é	hora	de	sumir	das	mí-

dias. É hora de ser o exem-
plo.	Migre	sua	estratégia	de	
mar₢keting de vendas para 
de construção de marca. 
Inspire e mostre as iniciativas de sua empresa na busca de 
soluções socioeconômicas; mostre seu cuidado com seus 
funcionários; humanize sua comunicação e mostre que você 
está	procurando	soluções	para	elas!	Mais	do	que	dinheiro,	as	
pessoas precisam de motivação.

	 •	Aja	em	grupo	e	localmente.	Seja	útil	para	seus	iguais	empre-
sários, assim como para seus clientes. Apoie de alguma forma 
casas	e	projetos	sociais,	hospitais	e	órgãos	de	saúde.	Mostre	
o lado humano de seu negócio, criando inclusive promoções 
vinculadas a doações.

	 •	Estimule	seus	clientes	ao	“faça	você	mesmo”,	compartilhando	
outras opções de produtos e mercados além dos seus próprios.

	 •	Repasse	essas	dicas	a	outros	empresários.

Caso precise de ajuda, lembre-se que vivemos em comunidade 
e estamos aptos a ajudar uns aos outros. 

(*) - É especialista em personificação empresarial, de marca e de produtos. Por 
meio de um processo único de personificação, gera proposta de valor 
real para a empresa, materializando a inovação no modelo de negócio.

“as dores dos 
consumidores 
e seus hábitos 
mudaram tão 

rápido quanto 
o vírus e isso 

trará evoluções 
e mudanças 

socioculturais 
irreversíveis e com 

impacto muito 
maior do que o 

medo da recessão 
econômica pelos 

próximos seis 
meses. 

dEsafio

Divulgação

vai ter atitude, levantar a cabeça e perguntar a si mesmo: “como 
faço para chegar lá com o que tenho”?

Então, como evoluo meu negócio? 

1. Liberte-se do ciclo animal:
	 •	Primeiro:	faça	uma	coisa	diferente	todo	dia.	É	o	momento	

de ver outras opções e aprender algo novo para despertar o 
lado solucionador;

	 •	Segundo:	jogue	o	orgulho	na	gaveta	e	acesse	todas	aquelas	
opções que “você nunca faria”, pois sua sobrevivência depende 
disso e focar no essencial é importante;

	 •	Terceiro:	aceite	a	realidade	-	não	existe	previsão	ou	pers-
pectiva de quando isso vai acabar. É uma pandemia global 
e ninguém está preparado – ao invés de fazer planos com 
base em especulações ou esperanças infundadas, tome uma 
atitude agora e reinvente-se;

	 •	Quarto:	empodere-se	-	cerque-se	de	pessoas,	 informações	e	
grupos online que estão buscando soluções e evite o resto – a 
sociedade precisa de soluções e solucionadores. Faça cursos de 
inovação, criatividade e mudança de mindset – os solucionadores 
serão lembrados como marcas fortes pós a crise pela sociedade;

	 •	Quinto:	faça	exercícios	físicos,	meditação,	tai	chi	chuan	e	tudo	
aquilo que gere endorfina para estimular a mente solucionadora, 
pois neste momento o estado animal de luta está disparando 
dopamina e outros hormônios que, além de tóxicos, dificultam 
você ver as coisas de forma clara e tomar decisões criativas e 

eficientes. Aproveite as aulas 
e cursos online;
	 •	 Sexto:	 faça	 exercícios	

respiratórios. Faça coisas 
ativas de manhã e encer-
re o dia cedo com ativi-
dades leves espirituais e 
inspiradoras – garantia 
de sono tranquilo.

 
2. Evolua e adapte o seu 

negócio:
	 •	 levante	e	realoque	todos	

os recursos; renegocie 
dívidas, custos e ganhe 
espaço para tomar deci-
sões claras; defina o que 
é essencial e prepare-
-se para diminuir a sua 
operação ao que é mais 
eficiente, sustentável e 
relevante para a socie-
dade neste momento.

	 •	 Não	congele	nada	em	seu	
negócio. Vejo empresas 
congelando iniciativas 
para cortar custos e 
não mexer na natureza 
dos seus planos de ne-
gócio.	 Errado!	 Quando	
a sociedade se adaptar 
à situação, você terá 
perdido recursos e share 
(divisão) de mercado. 

	 •	 Repense	 todos	 os	 seus

Especialista em personificação 
empresarial, vagner almeida.
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Coronavírus deixará 
marcas e trará 

grandes aprendizados

Embora estejamos 
falando de um 
cenário extremo 
que pode afetar 
diretamente a saúde 
física e financeira de 
todos, não há motivos 
para desespero

A situação exige exa-
tamente o contrário: 
planejamentos e pa-

ciência. Essa experiência 
fortalecerá nossa capacida-
de de adaptação, nossa so-
lidariedade com o próximo 
e, principalmente, nos obri-
gará a colocar em prática 
muitos aprendizados sobre 
educação financeira.

O impacto no orçamento 
doméstico talvez seja o 
maior desafio para nossa 
sociedade. Ter uma boa 
gestão financeira se tornou 
mais importante do que 
nunca. Trabalhar em home 
office ou estar em isolamen-
to social não significa que 
iremos gastar menos.

Algumas despesas podem 
realmente diminuir como 
transporte e alimentação 
em restaurantes, afinal, co-
zinhar em casa acaba saindo 
muito mais barato. No en-
tanto, outros gastos dentro 
de casa podem aumentar, 
como o maior consumo de 
luz, ar condicionado, gela-
deira, televisão e internet, 
por exemplo. Chegou a hora 
de analisar em detalhes o 
seu orçamento doméstico 
e enxugar tudo o que não 
é essencial neste momento. 
É melhor trabalharmos com 
um cenário pessimista e nos 
surpreendermos positiva-
mente do que o contrário.

Você sabia que, em média, 
25% dos nossos gastos são 
com supérfluos e desper-
dícios silenciosos? Toda a 
economia gerada pode – e 
deve – ser direcionada a 
constituir reservas finan-
ceiras. Se você ainda não 
tem uma reserva de emer-
gências que seja suficiente 
para cobrir ao menos de 3 
a 6 meses as despesas da 
família, precisará fazer uma 
força tarefa agora.

O principal objetivo desta 
reserva é justamente nos 
dar folego e liquidez para 
enfrentar momentos como 
este. Quem já fez o dever 
de casa, chegou a hora de 
usá-la! Assim, você terá um 
pouco mais de tranquili-
dade nesta fase e poderá, 
inclusive, direcionar parte 
das economias para outros 
investimentos, aproveitan-
do as boas oportunidades 
do mercado. 

Infelizmente, os impactos 
negativos em emprego e 
renda serão inevitáveis na 
sociedade como um todo. 
Em momentos de crise é 
comum ocorrer o seguinte 
efeito cascata: diminuição 
na produção e no consumo, 
menor crescimento do país 
(ou até uma nova recessão) 
e aumento na taxa de de-
semprego.

Para aqueles que podem 
trabalhar em home office, é 
preciso focar em ser produ-
tivo durante a quarentena. 
O ambiente de trabalho em 
casa exige organização e 
concentração. E esta nem 
sempre é uma tarefa fácil 
para quem tem filhos sem 
aulas e cheios de energia.

Por isso, é importante 
tentar estabelecer uma roti-
na de atividades para todos, 
com horários definidos para 
almoço e intervalos.

Já aqueles que não tem 

condições de trabalhar em 
home office, como muitos 
profissionais autônomos, 
do comércio e serviços 
em geral, haverá uma im-
portante redução ou in-
terrupção da renda neste 
momento. E é aqui que está 
o grande desafio para quem 
não constituiu a reserva 
de emergências. Além de 
enxugar ao máximo o or-
çamento é preciso tentar 
negociar dividas e prazos, 
priorizando as despesas 
essenciais como o aluguel 
e condomínio, por exemplo.

Os empresários, donos de 
pequenos negócios, tam-
bém enfrentarão a redução 
no movimento de clientes e 
precisam se preparar para 
esta baixa no faturamento. 
Sobre os impactos nos in-
vestimentos é hora de ter 
muita calma, paciência e 
não tomar decisões influen-
ciadas pelo nervosismo 
do mercado. O mercado 
financeiro precifica os in-
vestimentos todos os dias 
com base em expectativas 
e incertezas. E muitas ve-
zes essa precificação não 
reflete os fundamentos 
reais, mas sim, o medo dos 
investidores. 

Em momentos de crise, 
muitos investidores so-
licitam resgates de suas 
aplicações e realizam pre-
juízos desnecessários. A 
volatilidade afeta tanto 
investimentos de renda fixa 
(prefixados) como a renda 
variável. Estudo realizado 
por uma das maiores cor-
retoras dos EUA mostrou 
que, em outros surtos e 
pandemias ocorridos desde 
1970 —como H5N1 (gri-
pe aviária), Sars e H1N1 
(gripe suína), as Bolsas 
retomaram a tendência de 
alta entre um e seis meses 
após o evento.

No caso do Coronavírus 
não temos nenhuma garan-
tia de que isto irá acontecer. 
E é por isso que Investi-
mentos em renda variável 
não são recomendados para 
objetivos de curto prazo. 
Infelizmente, nos últimos 
meses muitos brasileiros to-
maram mais risco do que o 
indicado para o seu perfil de 
investimento influenciados 
apenas pelo bom histórico 
de rentabilidade. Aqui está 
a importância de buscar 
orientação adequada antes 
de investir. As aplicações 
devem ser compatíveis com 
o grau de tolerância a risco, 
objetivos e prazos.

Mas, ao mesmo tempo que 
esta volatilidade pode tirar 
o sono de alguns, também 
pode representar oportu-
nidades para aqueles que 
tem dinheiro para investir. 
No mercado financeiro, 
existem diversas opções 
de aplicações com riscos 
e estratégias diferentes. 
Muitas delas são inversa-
mente proporcionais, como 
é o caso do dólar e da bolsa 
brasileira, por exemplo. 
Aquela história de não 
colocar todos os ovos na 
mesma cesta diz respeito a 
isso. Se algumas estratégias 
estão perdendo, podemos 
equilibrar o resultado com 
outras que tendem a se 
valorizar.

Em resumo, a boa diver-
sificação continuará sendo 
o melhor caminho para o 
investidor. E por mais difícil 
que essa crise esteja sendo, 
é preciso aprender com ela.

(*) - Especialista em Investimentos e 
Educação Financeira da 

Unicred SC/PR.

Vivien Aucar (*)
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Eduardo Tambellini (*)   

O setor de crédito e 
cobrança, um dos 
maiores impactados 

pela súbita perda do poder de 
compra do consumidor, deve 
ser ágil e tomar providências 
para minimizar o impacto da 
crise – compartilho a seguir 
algumas valiosas recomen-
dações colhidas durante 
conversas com representan-
tes de diversas empresas do 
segmento.

É consenso de todos os 
profissionais que atuam na 
área de crédito e cobrança 
que estamos vivendo algo 
sem precedentes e que não 
existe uma cartilha para 
direcionar nossas ações. Po-
rém, existe um sentimento 
comum que é o de criarmos 
ações com responsabilidade 
e não gerar restrições apenas 
como ações de prevenção. 
Os 5 maiores bancos do país, 
por exemplo, já se posicio-
naram e estão oferecendo 
prorrogação de vencimentos 
com prazos de até 60 dias e 
mantendo as condições do 
contrato. 

O Governo, por sua vez, 
já se posicionou por meio 
da resolução 4.782 que 
determina a flexibilização 
de regras de provisão nos 
casos de reestruturações de 
operações (recomposição 
de débitos), dispensando 

Como lidar com o mercado de crédito e 
cobrança durante o surto do Coronavírus
A epidemia da Covid-19 impactou praticamente todos os segmentos da economia mundial, paralisando 
mercados e trazendo inúmeros prejuízos
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ão rotativo do cartão como 

nos planos de parcelamen-
tos. Por outro lado, quanto 
maior o prazo, maiores os 
juros, então este é um de-
safio para muitas empresas 
no alongamento do prazo 
de seus créditos. 

Na área de cobrança, uma 
das ações que foi bastante 
sinalizada foi o aumento dos 
prazos para se consolidar 
uma quebra de acordo e de 
negativação. Já questões 
ligadas a postergação de 
vencimentos ou de oferta 
de prazos para pagamento 
também foram destacadas 
por todos, porém sempre 
existe o desafio da limitação 
tecnológica. 

É sempre nos momentos 
de dificuldade que surgem 
as maiores revoluções. 

Crises, como a epidemia do 
Coronavírus, são excelentes 
momentos para repensar-
mos tudo. Como podemos 
ser mais eficientes? Como 
podemos ter menos deslo-
camentos? Superado esse 
momento, sairemos ainda 
mais fortes, mais resilientes 
e acima de tudo, reinventa-
remos nossos antigos pro-
cessos e criando soluções 
nunca pensadas. 

É aquele velho ditado, se 
a vida te der um limão, faça 
uma limonada.

(*) - É Consultor de Negócios da FICO.

algumas questões antes 
obrigatórias como, por 
exemplo, a caracterização 
do cliente como “ativo pro-
blemático”.

Sem dúvida o momento é 
de sermos responsáveis e 
condolentes, porém, como 
gestores de risco, devemos 
também zelar pela saúde de 
nossas carteiras de crédito. 

Então, o que o mercado 
em geral vem fazendo em 
termos de crédito e cobrança 
para combater este momen-
to? Em termos de crédito, 
percebemos um movimento 
cuidadoso de não o restrin-
gir, porém revisar a forma 
como são concedidos os 
limites. Revisar os pontos de 
corte, buscando minimizar o 
ingresso de clientes de maior 
risco, foi uma das medidas 
citadas por executivos do 
setor. 

Principalmente varejos 
e cartões ligados a super-
mercados e farmácias per-
ceberam um aumento de 
demanda neste período, e 
vem trabalhando para ge-
rar limites menores e mais 
ajustados ao momento. A 
revisão dos limites também 
vem sendo trabalhada e as 
revisões com aumentos de 
limite em prazos determina-
dos estão sendo suspensas 
pela maioria das empresas 
neste momento.

Ainda falando no ce-
nário de manutenção da 
carteira de crédito, mui-
tas empresas sinalizaram 
que vêm incentivando o 
parcelamento dos valores 
para que eles possam ser 
redistribuídos para meses 
futuros. É consenso que o 
momento é de revisar os 
juros cobrados tanto no 

Marcos Yabuno Guglielmi (*)

A sensação de estar com 
a corda no pescoço já é 
comum para muitas empre-
sas, principalmente quando 
se trata do pequeno e médio 
negócio. 

Em 2015, uma pesquisa 
do JPMorgan Chase Insti-
tute revelou que metade 
das pequenas empresas 
nos Estados Unidos tinha 
caixa para sobreviver por 
apenas 27 dias sem novas 
receitas. De lá para cá, 
pouca coisa mudou e ainda 
fomos surpreendidos com a 
pandemia da Covid-19.

A falta de planejamento 
nas empresas é atempo-
ral. Quando pensamos em 
quantas famílias dependem 
do funcionamento de um 
mercado de bairro, uma 
mercearia ou pizzaria, en-
tendemos a gravidade que é 
a fonte de receita de tantas 
pessoas ser bruscamente 
interrompida, como no caso 
de uma determinação de 
isolamento.

As demandas do dia a dia, 
naturalmente, consomem 
tanto o empresário, que 
acaba sobrando pouco tem-
po para preparar os passos 
para os próximos meses. 
Bom, “falta de tempo” para 
planejar tem sido a descul-
pa dos empresários, mas o 
que se observa é que fazer 
planejamento dá trabalho, 
exercitar a capacidade de 
prever acontecimentos não 
é fácil, então eles vivem 
o dia a dia, resolvendo os 
problemas conforme apa-
recem, sem se preocupar 
em preveni-los. 

Além disso, a falta de 
conhecimento sobre como 
fazer um planejamento 
bem estruturado também é 
prejudicial. Há ainda quem 
o faça corretamente, mas 
que acabe não seguindo o 
que foi planejado ou aban-
donando o plano no meio 
do caminho. A lógica é mais 
simples do que parece: se, 
em tempos de abundância, 
eu fizer um planejamento 

Planejamento é a palavra-chave 
para as empresas

financeiro, nas épocas de 
escassez, terei plenas condi-
ções de passar pelas adversi-
dades sem tantos impactos. 

Mas, se nunca me planejo 
para fortalecer meu caixa, 
quando as vendas caírem 
fortemente, terei que tomar 
ações de urgência, como de-
missões, empréstimos, entre 
outras. Um bom planejamen-
to, seguido à risca, é capaz de 
evitar que o empresário viva 
pela urgência e é o remédio 
para evitar que os problemas 
continuem aparecendo no 
dia a dia. Ele deve conter 
objetivos claros e específi-
cos, estratégias com foco 
nesses objetivos e o passo 
a passo para que elas sejam 
atingidas. 

Também é recomendado 
reunir semanal ou quinzenal-
mente todos os envolvidos 
no planejamento para fazer 
o acompanhamento dessas 
atividades, medindo sua 
eficácia e fazendo os ajustes 
necessários. Além disso, a 
empresa deve pensar, pelo 
menos, para os próximos seis 
meses – o ideal mesmo são 
planejamentos trimestrais, 
uma vez que os anuais e até 
os semestrais tendem a ser 
deixados de lado.

Uma empresa deveria 
ter pelo menos três meses 
de caixa a custos e despe-
sas fixas (idealmente seis 
meses) como reserva para 
passar por períodos de baixa. 
Alguns acreditam que este 
parâmetro é impossível de 
se obter. Normalmente, estes 
são os mesmos que não se 
planejam para tanto, e de 
modo geral, não conhecem 
de forma precisa seus custos 

e despesas. Todos sabem da 
necessidade de se apurar, 
medir, analisar e gerir os 
custos e despesas, mas a 
prática é bem diferente 
da teoria na esmagadora 
maioria dos casos.

Por fim, um ponto im-
portante é que não dá para 
culpar o Coronavírus pela 
falta de planejamento. Um 
dado divulgado ao IBGE 
referente a 2014 mostra 
que, de cada 10 empresas 
abertas no Brasil, seis fe-
cham as portas antes de 
completar cinco anos. Ou 
seja, o problema não é de 
hoje. Claro que a pandemia 
da Covid-19 atingiu a huma-
nidade de maneira absurda, 
mas, como todas as outras, 
faz parte de um ciclo com 
início e fim, e as empresas 
que souberem enxergar 
uma oportunidade neste 
momento sairão dessa crise 
ainda mais fortes. 

O que podemos esperar 
é que empresas que já 
possuíam uma cultura de 
planejamento conseguirão 
driblar as dificuldades com 
mais tranquilidade e fazen-
do menos sacrifícios. Sem 
dúvida, o planejamento é o 
que poderá salvar as empre-
sas da crise do Coronavírus. 
Só que agora o planejamen-
to é de contingência para 
a crise e precisa ser feito 
imediatamente. 

Então, nunca foi tão 
importante fazer planeja-
mento, mesmo parecendo 
um paradoxo agora que a 
incerteza é alta.

(*) - É coach empresarial certificado 
da ActionCOACH, empresa número 1 
do mundo em coaching empresarial.

Trump: plano 
para reabrir 
economia será 
concluído em 
breve

O presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), Donald 
Trump, disse que o governo 
está próximo de completar 
um plano para reabrir a 
economia do país, que foi 
amplamente paralisada para 
desacelerar a propagação 
do novo Coronavírus. No 
briefing diário à imprensa, 
Trump afirmou que o nú-
mero de mortes pelo vírus 
no país começou a diminuir, 
indicando que as iniciativas 
de distanciamento social 
haviam sido bem-sucedidas. 

Os governadores estadu-
ais, enquanto isso, parecem 
discutir planos para retomar 
a atividade econômica sem 
buscar informações do go-
verno Trump. Nove estados 
nas costas Leste e Oeste dos 
EUA disseram ontem que 
haviam começado o plane-
jamento para a reabertura 
gradual de suas economias 
e a suspensão dos decretos 
para ficar em casa. 

O vírus já matou mais de 
22 mil pessoas nos Estados 
Unidos e paralisou todos os 
deslocamentos e setores não 
essenciais. À pergunta se os 
governadores ou o governo 
federal tomariam a decisão 
de reabrir escolas e empre-
sas fechadas, o presidente 
respondeu que tem a auto-
ridade final. "O presidente 
dos Estados Unidos toma 
as decisões", disse. "Dito 
isso, vamos trabalhar com 
os estados" (Reuters).
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