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A transformação digital tem sido vista pelas empresas como 
uma verdadeira tendência. Já virou um dogma no mundo dos 
negócios, a ideia de que é preciso estar presente nos ambientes 
digitais para ser visto e, consequentemente, sobreviver. Com isso, 
a demanda por consultorias e profissionais que realizam esse 
tipo de serviço tem crescido cada dia mais. Embora seja um dos 
termos mais utilizados na TI, as definições para a transformação 
digital variam.   

Mitos sobre transformação digital

A geração Z, de nascidos a partir de 1997, está conquistando o 
mercado de trabalho. São jovens que já nasceram conectados, muitas 
vezes com um computador ou celular em mãos. Por conta disso, muitas 
empresas se questionam: como conquistar público tão difuso e com 
tanto acesso à informação? Pensando nisso, a Cognizant, uma das 
empresas líderes mundiais em tecnologia e negócios, preparou estudo 
com as principais tendências de comportamento da geração Z.   

Comportamento da Geração Z

Os fatos têm demonstrado que as pessoas que durante anos manti-
veram bons hábitos ficaram mais saudáveis e, portanto, com melhores 
condições físicas para enfrentar doenças e se curar, como o que está 
acontecendo com as que contraíram o Coronavírus. Usando esse 
mesmo raciocínio para as empresas, aquelas que investiram e imple-
mentaram as tecnologias da Indústria 4.0 como a Internet das Coisas 
(IoT) e Inteligência Artificial (IA), entre outras, certamente estão 
conseguindo enfrentar melhor esse momento de crise que afeta de 
forma brutal o mundo todo em comparação às que ainda não iniciaram 
a transformação digital.   

Remédio é a tecnologia

freepik

Negócios em Pauta

Sistema de Gestão 
A startup vhsys liberou gratuitamente todo o seu sistema 

de gestão empresarial para os pequenos empreendedores. 
Além dos empresários poderem utilizar serviços básicos sem 
nenhuma cobrança, como emissão ilimitada de nota fiscal, 
também será possível vender produtos usando a loja online 
da vhsys ou se conectar com os principais marketplaces do 
país. O pacote também permite que o empreendedor usu-
frua de diversos aplicativos, que o ajudam a se comunicar 
com os clientes de maneira mais rápida. O cadastro deve 
ser feito pelo link (https://vhsys.com.br/conecte-gratis).

  Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Startup desenvolve o Dr. Presente

@A Associação Presente, organização não governamental 
e sem fins lucrativos, que acolhe pacientes carentes em 

tratamento do câncer provenientes das cidades do Norte de 
Minas Gerais e Sul da Bahia, e a startup Help Health, espe-
cializada em inteligência artificial para soluções em Saúde, 
lançaram em parceria uma ferramenta que simula a triagem 
de pacientes por meio de um questionário eletrônico intui-
tivo, utilizando o WhatsApp (38) 3213-4296. A ferramenta 
Dr. Presente http://drpresente.com/ inclui o contato com 
o usuário, que começa via Whatsapp, passa pelo preenchi-
mento de um questionário que usa recursos de inteligência 
artificial para triar o usuário conforme as respostas para um 
atendimento via telemedicina, quando necessário, e a con-
sulta virtual é realizada por um dos mais de 30 voluntários 
entre médicos, enfermeiros e psicólogos, sem custo algum. 

  Leia a coluna  completa na página 2
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PROCESSO DE IMIGRAçãO

Enquanto as empresas lutam 
para garantir a continuidade 
dos negócios durante o 
surto da Covid-19, uma boa 
liderança, mais do que nunca, 
é fundamental para manter 
os negócios avançando e 
emergindo fortemente diante 
do desafio atual

Este é um momento em que 
o desempenho será julgado 

pela maneira como uma empresa 
e sua liderança servem a todos e 
cumprem um propósito maior - e 
especificamente como eles aten-
dem aos requisitos e expectativas 
de seus diversos stakeholders. Um 
bom líder deve utilizar os recursos 
que possui, encontrando maneiras 
criativas de apoiar as pessoas e 
comunidades que o cercam. Al-
guns comportamentos merecem 
destaque para esse momento de 
crise. Entre eles:

Trabalho em equipe e coo-
peração: Especialmente nos níveis 
que se concentram na busca e valori-
zação da opinião dos outros.  Formar 
uma equipe para lidar com a crise, às 
vezes incluindo pessoas de fora da 
empresa. Entender, no entanto, que 
uma solução a longo prazo requer a 
contribuição e envolvimento de mui-
tos interessados. Compreender as 
posições dos outros e as razões para 
justificá-las, mesmo sob estresse e 
quando não há consenso.

Calma, coragem e positivi-
dade: Líderes devem sentir um 
senso de urgência e permanecer 
serenos. Entregar más notícias  
quando eles precisam, de uma 
forma que evite o pânico e forneça 
um nível realista de esperança para 
o futuro. Acima de tudo, serem 
corajosos o suficiente para tomar 
decisões que acreditam ser as mais 
adequadas, independentemente 

Perfil da liderança em tempos 
de crise de Coronavírus
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de serem as mais populares.

Admitem erros: Líderes cora-
josos que assumem riscos calcula-
dos irão, sem dúvida, cometer erros 
em algum ponto. Crises profundas 
como a pandemia do Coronavirus 
que estamos passando, exigem 
tomada de decisão contínua. Lí-
deres fortes estão preparados para 
admitir seus erros e criar soluções 
não experimentadas previamente  
e às vezes até desconhecidas.

Enxergam a realidade: Reco-
nhecem os eventos e seu significa-
do e não se coíbem das consequ-
ências do que veem. Integridade 
intelectual é um componente 
chave no seu DNA; eles pensam o 
que é melhor para a organização 
e para a sociedade, não para seu 
próprio ganho pessoal.

Múltiplas opções: Quando 
líderes identificam os problemas, 
estão dispostos a considerar várias 
abordagens para solucioná-los. 
Fazem benchmarking com outros 
paises e empresas e brainstorming 
sem julgamento, mesmo que eles 
tenham uma solução preferida 
em mente. Claramente, cada si-
tuação local é diferente, mas há 
oportunidades para as empresas 
aprenderem com outras pessoas 
em regiões que estão semanas à 
frente para responder à pandemia.

empresas e dos seus líderes deve 
ser aplicada mais amplamente, 
além do gerenciamento de crises.

Crucial será as empresas acele-
rarem seus esforços de transforma-
ção digital existentes e capacitar 
a liderança em competências digi-
tais, incluindo gestão de equipes 
remotas com eficácia e alto desem-
penho. No mundo dos negócios, 
os KPIs de curto prazo costumam 
ser a força motriz da tomada de 
decisões. A produtividade, por 
exemplo, tem uma tendência de 
ofuscar muitos outros aspectos 
importantes dos negócios. 

Com a desaceleração forçada 
que a crise do Coronavírus trouxe 
ao mundo dos negócios, os líderes 
devem reservar um tempo para 
refletir não apenas sobre os negó-
cios que você faz, mas como eles 
são realizados. Fazer a si mesmo 
perguntas como seus processos 
podem ser fortalecidos ou se é 
hora de avaliar um novo modelo de 
negócios. Reavaliar como as coisas 
estão sendo feitas. Pensar além do 
curto prazo e tentar coisas novas. 
Ter visão estratégica. 

A crise da pandemia do Corona-
vírus não foi a primeira do gênero. 
E certamente não será a última que 
líderes de negócios enfrentarão. Se 
os líderes não possuem políticas 
em suas empresas para reagir com 
eficiência dessa vez, devem come-
çar a antecipar possíveis cenários 
futuros, relacionados à COVID-19 e 
aos que estão por vir. Os melhores 
líderes e empresas serão os capazes 
de transformar a tragédia de curto 
prazo dessa pandemia do Coronavi-
rus que prejudica suas organizações 
em um senso de propósito e de 
contribuição social que a melhora 
a longo prazo. 

(Fonte: Daniela Mindlin Tessler é Formada 
em psicologia pela PUC/SP), pós-graduada 
em recursos humanos pela FGV/SP) e MBA 

em Gestão de Negócios pela FIA/SP, é sócia 
da Odgers Berndtson Brasil).

Priorização e Equilíbrio de cur-
to e longo prazo: Empresas enfren-
tando um colapso em seus negócios 
de curto prazo, devem também se 
concentrar nos preparativos de longo 
prazo. Em vez apenas de reduzir o 
número de funcionários, incentivar 
os funcionários a usar seu tempo para 
atualizar sistemas internos, melhorar 
processos, aprimorar habilidades e 
projetar novos produtos e serviços 
para estarem melhor preparados 
para a recuperação. 

Inteligência emocional: Nesse 
cenário crítico da pandemia do 
Coronavírus, as pessoas podem ser 
tomadas pelo pânico, medo e ter 
reações exageradas, e até mesmo 
inapropriadas. Nesse sentido, os 
líderes devem ser empáticos, acal-
mar os ânimos e colocar a situação 
em perspectiva. Devem ter a capaci-
dade de ouvir as pessoas - dentro e 
fora da empresa, incluindo clientes- 
com objetividade e compreensão

Adaptação: Nesse cenário 
VUCA (acrônimo inglês que sig-
nifica volatilidade, incerteza, com-
plexidade e ambiguidade) a única 
certeza é a da mudança e rápida. 
Então, os líderes precisam ser fle-
xíveis, adaptáveis e se reinventar 
constantemente. De fato, em um 
mundo volátil e em rápida mudan-
ça, essa abordagem adaptativa das 

CONhEçA 
OS SETE 

PRINCIPAIS 
VISTOS PARA 

MORAR 
LEGALMENTE 

EM PORTuGAL
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Entrega de gás 
Os novos desafios que o mercado 

enfrenta nesses tempos de pandemia 
levaram a Ultragaz a desenvolver e 
lançar um novo aplicativo, o Ultragaz 
APP. Disponível para Android e IOS, 
a ferramenta permite ao cliente 
agendar a entrega em qualquer data 
disponível. O objetivo é facilitar a vida 
e promover a segurança, tanto para 
clientes quanto para revendedores. 
O aplicativo está disponível para o 
consumidor, inicialmente para os 
que residem na Grande São Paulo.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/conheca-os-sete-principais-vistos-para-morar-legalmente-em-portugal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-16-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-16-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/gerindo-o-caixa-em-tempos-de-covid-19/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/geracao-z-jovens-ja-nasceram-conectados-e-com-mais-acesso-a-informacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-remedio-para-preservar-a-saude-das-empresas-e-a-tecnologia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-mitos-sobre-a-transformacao-digital/
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OpiniãO
O drama da 

produtividade baixa
Em abril de 2014, 
a revista The 
Economist afirmou 
que “os brasileiros 
são gloriosamente 
improdutivos”

Essa declaração pro-
vocou reações iradas 
nos meios políticos. 

Como sempre, pipocaram 
as declarações bombásticas 
e as ofensas direcionadas 
à revista, em detrimento 
da análise técnica sobre o 
porquê da afirmação. Na 
época, muito se falou sobre 
o tema, ficando para as pu-
blicações especializadas as 
melhores análises fundadas 
na realidade e com base em 
métodos científicos.

Produtividade é a quan-
tidade de produto feita 
em uma hora de trabalho 
humano. Para o país como 
um todo, é o total do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
dividido pela quantidade 
de horas trabalhadas pela 
população. Atualmente, 
a produtividade no Brasil 
não passa de US$ 12/hora, 
enquanto nos Estados Uni-
dos é de US$ 56/hora. Não 
é preciso sofisticação ma-
temática para saber que o 
padrão médio de bem-estar 
social por aqui equivale a um 
quinto dos EUA.

A pergunta insistente é: 
por que isso acontece? De 
forma simplificada, há qua-
tro fatores essenciais que 
determinam o desempenho 
econômico: o capital físico, 
o capital humano, o conhe-
cimento tecnológico e os 
recursos naturais. Embora 
haja interferências de ou-
tras variáveis, esses quatro 
fatores predominam na ex-
plicação da produtividade 
de um povo.

O capital físico pode ser 
definido como a soma da 
infraestrutura física (es-
tradas, ferrovias, portos, 
aeroportos, energia), infra-
estrutura empresarial (fa-
zendas, fábricas, empresas 
comerciais, empresas de 
serviços) e infraestrutura 
social (escolas, hospitais, 
prisões, instituições as-
sistenciais). O primeiro 
aspecto tem relação com 
o tamanho do capital físico 
à disposição da população, 
com a qualidade tecnológica 

do capital e com o estado de 
conservação de seus com-
ponentes. De saída, estamos 
muito mal nesse quesito, e aí 
está uma parte substancial 
do problema.

O capital humano é o 
número de trabalhadores 
do país, seu grau de es-
colaridade, seu nível de 
qualificação profissional, 
sua ética profissional e 
sua disciplina na execução 
das tarefas. De novo não é 
preciso muita informação 
para entender que o Brasil 
está longe de países como 
EUA, Canadá, Alemanha e 
Austrália. O capital humano 
brasileiro precisa melhorar 
em todos os aspectos aqui 
mencionados.

Bastaria a soma das defi-
ciências desses dois fatores 
– capital físico e capital hu-
mano – para entender a qua-
se totalidade do problema. 
Entretanto, surge no meio 
do drama o terceiro fator: 
o conhecimento tecnoló-
gico. É difícil quantificar o 
tamanho do conhecimento 
tecnológico incorporado 
ao PIB, mas não é difícil 
compreender a diferença 
entre os países. Se fosse 
possível medir essa variável, 
facilmente veríamos que o 
conhecimento tecnológico 
incorporado no sistema pro-
dutivo brasileiro é pequeno 
na comparação com países 
desenvolvidos.

Quanto aos recursos natu-
rais, o quarto fator, o Brasil 
tem boa situação. Por esse 
fator, a nação podia ser 
desenvolvida. Ocorre que, 
juntos, aqueles três fatores 
anteriores são claramente 
precários, deficientes e in-
suficientes, jogam a produ-
tividade no chão e mantêm 
o país na pobreza.

Entre as causas dessa 
situação e da consequente 
baixa produtividade estão 
a história do país, o tipo de 
colonização, os hábitos, a 
cultura, o nível educacional 
e o sistema político. Sair da 
armadilha do atraso não é 
fácil, mas é possível. 

Tudo começa por mudan-
ça na estrutura política, na 
melhoria do corpo de leis 
e na reforma do sistema 
estatal.

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

José Pio Martins (*)

Como a empatia tem transformado 
os projetos de tecnologia

Nana Baffour (*)

A segunda é que, invariavelmente, 
o êxito nos negócios depende da 
combinação de ofertas atraentes, que 
entreguem o que os clientes realmente 
precisam, e atendimento personaliza-
do, alinhado ao que os consumidores 
querem. Ou seja, para se sobressair, 
é necessário entender quem está do 
outro lado e isso exige um exercício 
cotidiano de colocar-se “no lugar do 
outro”. É preciso ter empatia, portanto.

Em tempos de engajamento digital 
e descentralização das rotinas de tra-
balho, ser capaz de ler e se colocar na 
posição dos outros é uma habilidade 
valiosa para a gestão dos negócios, para 
o trabalho em equipe e, inclusive, para 
o desenvolvimento de novos projetos 
de tecnologia.

De acordo com especialistas, a capa-
cidade de entender as outras pessoas 
é um dos principais ativos da inteli-
gência emocional necessária para a 
construção de uma carreira sólida neste 
século XXI. Estudos indicam que os 
valores associados à empatia, autoco-
nhecimento, motivação, autogestão e 
relacionamento social são responsáveis 
por quase 60% da performance de um 
profissional hoje em dia.

O ponto é que a empatia, de fato, é 
um poderoso elemento para integrar 
equipes, mostrando que todos estão no 
mesmo barco e têm responsabilidades e 
papeis diferentes. Saber os desafios e o 
valor de cada um nos ajuda a compreen-
der as dificuldades e as oportunidades 
de melhoria, tornando a realidade muito 
mais colaborativa e agradável.

Do ponto de vista da produção, 
porém, os ganhos de se adotar uma 
postura atenta às necessidades dos 
outros também são inegáveis. Entender 
profundamente os desejos e demandas 
dos consumidores é fundamental para 
construir soluções realmente práticas e 
atraentes. Se os clientes de sua empresa 
sempre reclamam de um determina-

do problema, propor soluções para 
atendê-los de forma mais cuidadosa, 
certamente ajudará sua companhia a 
gerar novas vendas e, acima de tudo, 
relacionamentos mais sólidos para o 
futuro.

Este princípio também vale para 
quem está desenvolvendo os rumos 
da inovação tecnológica. 
Pesquisas recentes mos-
tram que 35% dos con-
sumidores utilizam dois 
ou mais canais para se 
conectar com uma marca 
e, dentro desse universo, 
os millennials preferem 
ser atendidos por bots 
automatizados. Além dos 
limites das vendas, os 
assistentes virtuais e cha-
tbots também já são uma 
realidade no ambiente de 
trabalho. Estudos indicam 
que até 2024 essas tecno-
logias substituirão quase 
69% da carga de trabalho 
mundial dos profissionais em cargos 
de gerência.

Isso significa que todas as empresas, 
em qualquer segmento de atuação, pre-
cisarão adaptar-se aos relacionamen-
tos com a Inteligência Artificial (IA), 
investindo em inovações tecnológicas 
capazes de gerar mais confiança junto 
aos clientes e, assim, melhores resul-
tados. Mostrar que a nova era pode ser 
autônoma e ao mesmo tempo personali-
zada, porém, é um desafio a ser vencido 
diariamente e contar com soluções que 
considerem a empatia como um pres-
suposto básico, certamente ajudará as 
organizações nessa tarefa.

Estar em um carro autônomo, por 
exemplo, pode causar certo estranha-

mento no começo, mas isso certamente 
será revertido com um produto inteli-
gente, desenvolvido para atender os 
clientes de acordo com seus gostos 
e opções. A personalização é a chave 
dessa mudança de estágio da tecnolo-
gia. Mas isso exige que os projetos de 
transformação digital de hoje sejam 
pensados, também, para estimular a 

colaboração, a empatia e 
a valorização das pessoas.

Para isso é imprescindí-
vel praticar esses valores 
dentro das organizações, 
adotando uma estratégia 
centrada em pessoas, 
que são os principais 
agentes propulsores da 
transformação digital. 
No mundo corporativo, 
empatia significa aceitar a 
diversidade, estar sempre 
aberto a sugestões e ter 
disposição para tentar o 
novo, compreender os 
erros e, a partir deles, 

aprender novas lições. Um ambiente 
que acolhe a inovação certamente terá 
mais sucesso na hora de desenvolver e 
propor soluções realmente disruptivas.

Está na hora de abrir espaço para as 
ideias e para as diferenças que cada 
um de nós tem em si. Ao utilizar esse 
potencial, a indústria estará prepara-
da para criar tecnologias atraentes e 
assertivas para atender as pessoas. 
A lição do futuro é entender como 
transformar a capacidade de ouvir as 
pessoas verdadeiramente e entender 
seus anseios para entregar o que 
buscam. Esse é o caminho certo e 
não nos resta outra opção a não ser 
percorrê-lo até o fim.

(*) É CEO & Chief Culture Officer da Qintess.

São Paulo, quinta-feira, 16 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

Ao longo de minha carreira, aprendi duas lições fundamentais sobre o mundo dos negócios. Em primeiro 
lugar, está o fato de que não há uma fórmula mágica para ser bem-sucedido. 

“Saber os 
desafios e o 
valor de cada 
um nos ajuda a 
compreender as 
dificuldades e as 
oportunidades 
de melhoria, 
tornando a 
realidade muito 
mais colaborativa 
e agradável”

Linkedin
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Evento sobre impactos tributários, trabalhistas 
e legislativos da Covid-19 no setor de TI

@O SEPRORGS realiza na próxima sexta-feira, 17/04, às 11h, uma 
videoconferência aberta à participação do público geral sobre o 

tema: o que a Covid-19 e seus reflexos no cenário econômico e empre-
sarial acarretam para o setor de TI, em termos trabalhistas, tributários 
e legislativos? A ideia é responder aos principais questionamentos do 
setor em relação aos assuntos abordados, contando, para isso, com a 
expertise da Dra. Márcia Somensi, sócia do escritório Lamachia Ad-
vogados Associados, e Dra. Ana Paula Gaiesky Oliva, diretora da AGF 
Advice - Consultoria Legislativa, Tributária e Empresarial. A conferên-
cia será moderada pelo presidente do SEPRORGS, Rafael Krug. Para 
participar, basta acessar o link https://us04web.zoom.us/j/7156825549
0?pwd=MVhkaHdydjNTUEo0VE1vYjVqcE93dz09no horário marcado.

Plataforma para conectar ecossistema de 
Internet das Coisas

@A ABINC - Associação Brasileira de Internet das Coisas - lan-
çou a plataforma digital e comunidade on-line Conexão IoT. 

Pioneiro na área, o programa conecta as forças de diversos setores  
econômicos, públicos e privados, aos usuários finais, fornecedores 
e pesquisadores de todo o Brasil. A  ideia, segundo Paulo Spacca, 
Presidente da ABINC, é proporcionar o intercâmbio de informações, 
fomento à negócios e o networking profissional: “Desde o início da 
ABINC temos realizado eventos para estimular a conexão entre as 
pessoas e acelerar o desenvolvimento do mercado. Mas para promo-
vermos o networking entre pessoas e empresas em todos os cantos 
do país, estava faltando um espaço no ambiente digital”, afirma. “A 
Conexão IoT vai contribuir não só para nos mantermos informados e 
conectados em tempos de distanciamento social, mas também servirá 

como um meio constante de atualizações sobre o mercado”. O acesso 
é gratuito e pode ser feito por meio de um convite ou inscrição no 
site (https://abinc.org.br/conexao-iot/).

Adequação à nova realidade online

@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 Solidariedade, 
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 desempre-
gadas, que estão cadastradas nas ONGs parceiras, começam a receber 
nesta semana as cestas já doadas até o momento (https://missao.social). 

Mobilis passa a oferecer solução da Dahua 
Technology no Brasil

@A Mobilis, empresa brasileira especializada em tecnologia, oferecerá 
ao mercado uma solução voltada para a detecção de temperaturas 

alteradas de pessoas que circulam em locais como aeroportos, metrôs, 
rodoviárias, shoppings centers, escritórios, hospitais, escolas etc. A câmera 
térmica, da Dahua Technology, é uma tecnologia de baixo custo, altamente 
confiável e pode ser usada em longa distância, ou seja, é uma solução segura 
na triagem preliminar. “É um equipamento de medição de temperatura 
de alta precisão, com uma margem de erro muito pequena (+ou- 0,3ºC) 
e que proporciona uma detecção segura e sem contato, abrangendo uma 
distância de 3 metros”, explica Jobel Araújo, gerente da Mobilis.

ricardosouza@netjen.com.br

Nana Baffour

Machine learning agiliza busca 
por autônomos e temporários
A automatização dos pro-

cessos de recrutamento já 
é uma realidade em muitos 
setores do mercado nacional. 
No entanto, é nas empresas 
com alto volume de mão de 
obra operacional, que esse 
modelo de contratação é 
ainda mais estratégico, fa-
zendo com que as empresas 
consigam ocupar milhares de 
postos de trabalho com mais 
agilidade e precisão em rela-
ção ao processo de seleção 
tradicional. Neste momento, 
plataformas de delivery, ope-
radores logísticos, centros 
de distribuição, hospitais 
e redes de supermercado 
começam a procura por tra-
balhadores temporários e 
autônomos para se ajustar 
às novas demandas. 

É o caso da Rappi, que fe-

chou contrato com a LEVEE, 
especialista em tecnologia 
para força de trabalho, para a 
contratação de 500 shoppers 
em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Goiás. Por 
meio de soluções em machi-
ne learning, que é capaz de 
analisar em minutos milhares 
de currículos captados em di-
versos canais, a LEVEE con-
segue colocar trabalhadores 
operando em apenas quatro 
dias, entregando ao emprega-
dor profissionais qualificados 
e agilizando todo o processo. 
A automação dos processos 
de seleção otimiza o tempo 
dos gestores, permitindo que 
possam focar em atividades 
que exigem competências 
mais humanas.



Como tornar seu negócio 
mais humano em 

meio à crise?

Vivemos hoje a maior 
crise sanitária e 
econômica que o 
mundo já presenciou

Uma crise sem prece
dentes, que gerou 
inúmeras conse

quências, tanto para a 
saúde quanto para a eco
nomia brasileira, afetando 
principalmente as empresas 
e as organizações que atu
almente estão lutando para 
superar esse momento tão 
vulnerável e instável do 
mercado. Hoje, a busca por 
soluções nas empresas só 
cresce, mas ninguém parece 
surgir com um recurso real
mente efetivo. Afinal, como 
superar uma crise mundial?

Como venho repetindo 
diversas vezes, a maior di
ferença que nós podemos 
fazer no mundo é cuidar das 
pessoas. Se você acredita 
nisso e leva essa filosofia 
para a sua empresa, você 
terá um negócio muito mais 
humano e compassivo, vol
tado para os seus clientes. 
Não existe negócio que 
não dependa das pessoas, 
porque seu comprador, no 
fim das contas, sempre será 
uma pessoa. 

Portanto, é exatamente 
isso que o mercado e o mun
do precisam nesse momento 
delicado: humanidade. Es
tamos passando por um pe
ríodo de mudança, de busca 
de soluções e de reinvenção, 
no qual é essencial um bom 
relacionamento com seus 
clientes e fornecedores, um 
momento para demonstrar 
cuidado e contribuição.

Em segmentos como o 
meu, por exemplo, diante 
de cenários como esse, de
pois de tomar certas ações, 
não há mais o que fazer. 
Não é possível prospectar 
clientes para hoje, não há 
para quem vender no mo
mento. Entretanto, para os 
próximos cinco meses, é 
viável. Haverá consumido
res. Portanto é importante 
cuidar das pessoas, dos seus 
fornecedores, do seu time e 
dos seus clientes, pois são 
eles que irão te fortalecer 
para o seu futuro póscrise. 

Hoje, eu cuido da minha 
equipe, me relaciono com 
meus fornecedores e clien

tes, dou palestras sobre a 
situação atual, sempre bus
cando soluções e trocando 
ideias. Porque eu tenho 
certeza de que quando esse 
período passar, a forma que 
minha equipe verá meu 
negócio será diferente.

Quando dou uma resposta 
negativa aos meus clientes 
em um momento como esse, 
explico que é uma ação em 
prol da saúde e segurança 
dele. Logo, ele percebe que 
eu estou abrindo mão de fatu
rar para colocar o bemestar 
dele em primeiro lugar. Isso o 
torna fiel a mim, então, quan
do você trata o seu cliente 
com carinho, demonstrando 
humanidade, você também 
está cultivandoo para o pe
ríodo póscrise. 

Funciona da mesma forma 
com os seus fornecedores: 
se você cuida deles, de
monstra que está fazendo 
seu melhor para quitar 
suas dívidas e tenta nego
ciar o seu pagamento de 
forma humana, fazendoo 
entender que você está se 
esforçando com o intuito de 
ajudálo, para que ele sofra 
da menor forma possível, no 
futuro, esses fornecedores 
irão lembrar de todas essas 
ações feitas por você.

Acredito que a grande 
maioria sairá fragilizada co
mercialmente, no entanto, 
alguns sairão fortalecidos 
em suas relações humanas 
e isso fará muita diferença 
para nós. Após essa crise, 
haverá uma grande mu
dança na forma com a qual 
enxergamos o mercado e 
até mesmo uns aos outros 
e essas relações com seus 
clientes, equipe e fornece
dores será o fator essencial, 
que determinará aqueles 
que irão se reerguer mais 
rapidamente e aqueles que 
levarão mais tempo. 

Portanto, creio que o gran
de segredo, independente
mente da situação em que 
o seu negócio se encontra, 
é cuidar das pessoas. Pois 
essas pessoas serão a força e 
a base necessárias para que, 
no futuro, você reconstrua 
seu negócio de forma mais 
humana e sólida.

 
(*) - É CEO do H Niterói Hotel 

e presidente do Polo Hoteleiro 
de Niterói.

Rodrigo Alvite (*)

www.netjen.com.br
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D - Buscando Startups
A Caravela Capital é um fundo de venture capital com foco em empresas 
tecnológicas early stage que continua em busca de startups para investir. 
A empresa conta com R$75 milhões disponíveis para aporte (com cheques 
que variam entre R$1 milhão a R$3 milhões) e pretende investir em cerca 
de 15 a 20 empresas pelos próximos três anos. Para fazer parte do time 
de investidas, a startup precisa apresentar um perfil específico: deve estar 
inserida em grandes mercados com potencial de inovar seu segmento e se 
tornar líder de mercado; apresentar faturamento considerável e soluções 
validadas pelo mercado; e ter a tecnologia como base para seus serviços, 
entre outras especificidades. Mais informações: (http://caravela.capital/).

E - Venda de Imóveis
O Banco do Brasil disponibiliza uma solução totalmente digital para a 
venda de imóveis de sua carteira. A iniciativa, inédita na administração 
pública federal, possibilita a aquisição de forma online pelo endereço 
eletrônico (www.seuimovelbb.com.br). Estão disponíveis para venda 
cerca de 1,6 mil imóveis em todo o país, entre casas e apartamentos 
retomados da carteira de crédito imobiliário. Todo o processo, desde a 
oferta até o pósvenda, finalizando com o registro em cartório, é feito 
por meio de sistema desenvolvido pela Resale. A empresa, priorizando 
uma jornada de compra mais ágil, garante uma experiência digital aos 
compradores. Isso inclui a digitalização de documentos e escrituras, o 
que poupa ao cliente final idas ao cartório e às agências físicas.

F - Para Profissionais de TI
Atento à necessidade de formar profissionais de qualidade para atuar 
nas mais diversas áreas do mercado de TI, o IGTI, realiza um programa 
de 5 bootcamps para formar nas carreiras de Desenvolvedor Salesfor
ce, Desenvolvedor Full Stack, Analista Machine Learning, Analista de 
Dados e Analista de Cibersecurity. Os bootcamps online contarão com 
2.500 bolsas integrais, sendo 500 vagas para cada curso. Os cursos te
rão duração de 2 meses e carga horária de 148 horas, oferecidas 100% 
online. O programa permite uma rápida capacitação nas principais 
tecnologias abordadas no mercado. Para participar é necessário ser 
maior de 18 anos e obter qualificação em uma prova online de lógica 
e fundamentos de programação. Inscrição: (https://www.igti.com.br/
custom/bootcampsgratuitos/).

A - População Idosa 
A rede de lojas Americanas criou uma forçatarefa para mapear lares 
e abrigos que acolhem idosos em todo o país. O objetivo é ajudar 
aqueles que precisam de auxílio para enfrentar os próximos meses 
de crise. Até o momento, foram identificados 840 lares espalhados 
por 540 cidades que, somados, cuidam de cerca de 45 mil idosos. A 
Americanas vai doar aos moradores desses espaços suprimentos de 
higiene pessoal, como álcool gel, fraldas geriátricas, sabonete, pasta 
de dente e toalha de rosto, entre outros itens, de modo a reforçar o 
isolamento sanitário contra o vírus nesse período. A rede já distri
buiu o equivalente a R$ 2,2 milhões em kits de higiene, atendendo 
até agora 10 mil idosos.

B - Retorno de Italianos
A Embaixada da Itália solicitou a todos os concidadãos que estejam 
no Brasil por motivos de breve duração e tenham tido seus voos de re
torno cancelados que enviem seus dados à representação diplomática. 
Segundo comunicado, os italianos precisam preencher um formulário 
online, que está disponível no site da Embaixada, e encaminhálo 
para o email (consolare.brasilia@esteri.it), com o assunto: "modulo 
segnalazione".  O objetivo é identificar todas as pessoas cujo voo de 
volta à Itália tenha sido cancelado pelas companhias aéreas. O aviso 
é válido apenas para cidadãos italianos residentes no país europeu, 
mas que estejam no Brasil temporariamente, como por motivos de 
trabalho ou turismo.

C - Acesso ao Crédito
O Serasa eCred está com uma oportunidade para quem está precisan
do de uma ajudinha nas finanças neste momento: os consumidores 
terão 60 dias de prazo para começar a pagar a primeira parcela nas 
operações com as empresas GERU, BV, Digio e Creditas. A ação foi 
criada para facilitar a concessão de crédito para a população que já 
enfrenta redução de receita, para o pagamento das contas básicas 
e/ou para manter seu negócio funcionando. Outro fator importante 
são as novas condições que irão beneficiar profissionais autônomos 
e liberais, além de auxiliar micro e pequenos empreendedores que 
estejam com seus estabelecimentos fechados. Saiba mais: (https://
www.serasaconsumidor.com.br/).

G - Cartilha para Crise
A Siegen Consultoria está lançando uma Cartilha de Orientação que 
resume as principais medidas anunciadas pelo governo na tentativa de 
minimizar os efeitos da crise. Objetiva mostrar as ferramentas à dispo
sição dos empresários e gestores para enfrentar este momento. Para 
facilitar a consulta, a Cartilha foi dividida em 8 tópicos, incluindo dicas 
referentes a Impostos, Recuperação Judicial, Instituições Financeiras 
e Recuperação Judicial, entre outros. O material está à disposição dos 
interessados e é gratuito, podendo ser acessado no endereço eletrônico 
(www.siegen.com.br).

H - Qualificação Profissional 
A Boa Vista está oferecendocursos gratuitos de qualificação profissional 
para pequenos e médios empresários. A iniciativa objetiva garantir a 
este público, um dos mais afetados financeiramente com as medidas 
de combate ao novo Coronavírus, oportunidades de aperfeiçoamento 
profissional e técnicas de gestão de seus negócios. São 180 cursos divi
didos nas áreas de Gestão e Negócios, Estilo de Vida, Beleza e Estética, 
Tecnologia, Culinária, Desenvolvimento Pessoal e Direito. A intenção é 
beneficiar algo em torno de 200 mil empreendedores do segmento PME, 
entre clientes e empresários associados das mais de duas mil entidades 
parceiras, espalhadas pelo Brasil (www.boavistaservicos.com.br).

I - Novo Canal 
A Ford anunciou mais uma ação para facilitar a vida dos clientes durante 
o isolamento. A marca criou um novo canal de atendimento, o “Compre 
Sem Sair de Casa”, que permite fazer todo o processo de negociação do 
veículo, desde a procura até a decisão de compra sem precisar ir até 
uma concessionária. Para a realização desse trabalho, além de seguir as 
normas de funcionamento de cada região, as concessionárias Ford estão 
adotando todos os procedimentos de limpeza e higienização dos veículos, 
distanciamento social e proteção individual nos locais de trabalho, em 
todas as fases de preparação e entrega. O “Compre Sem Sair de Casa” 
pode ser acessado no site   (www.ford.com.br), na área de “Ofertas”.

J - Treinamentos Gratuitos  
A Hitachi Vantara disponibilizou 3 treinamentos gratuitos até o dia 31 
de julho. O primeiro é sobre gestão de conteúdo e fornece acesso a in
formações sobre as soluções Hitachi Content, incluindo Hitachi Content 
Platform, Hitachi Content Platform Anywhere e Hitachi Data Ingestor. O 
segundo, é focado em infraestrutura e oferece acesso a série G da Hitachi 
Virtual Storage Platform e seus produtos de gerenciamento de software 
associados. Já o terceiro, objetiva explorar as soluções de convergência 
e hiperconvergência através da administração da Hitachi Unified Com
pute Platform (UCP) e UCP Advisor. Os cursos estão disponibilizados 
em inglês e oferecem certificado. Para acessar, é só clicar em: (https://
www.hitachivantara.com/enus/services/trainingcertification.html).

O texto incentiva em
presas a doarem ali
mentos e refeições 

excedentes para pessoas, 
famílias ou grupos em situ
ação de vulnerabilidade ou 
de risco alimentar ou nutri
cional. O projeto segue para 
a Câmara.

Segundo o senador Fer
nando Collor (ProsAL), 
autor do texto, a principal 
alteração é a previsão de que 
a responsabilidade do doador 
se encerra no momento da 
primeira entrega do alimento 
ao intermediário ou, no caso 
de doação direta, ao benefici
ário final. Já responsabilidade 
do intermediário se encerra 
no momento da entrega do 
alimento ao beneficiário final.

Para Collor, a legislação 

O projeto incentiva a doação de alimentos e refeições 
excedentes, por empresas.
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G20 aprova 
suspensão 
de dívidas de 
países pobres

Os ministros das Finanças 
e presidentes dos bancos 
centrais dos países do G20 
aprovaram nesta quarta
feira (15) a suspensão no 
pagamento de dívidas dos 
países mais pobres entre 
1º de maio e o fim de 2020. 
A proposta segue um apelo 
feito pelo papa Francisco 
em sua bênção de Páscoa, 
no último domingo (12), e 
já havia sido aprovada pelo 
G7 na terçafeira (14).

"Apoiamos uma suspensão 
temporária do pagamento 
das dívidas dos países mais 
pobres. Todos os credores 
oficiais bilaterais participa
rão da iniciativa. Pedimos 
aos credores privados que 
participem em termos se
melhantes", diz uma nota 
conjunta dos ministros do 
G20.

A decisão foi elogiada pela 
diretorageral do Fundo Mo
netário Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, e pelo 
presidente do Banco Mun
dial, David Malpass. "É uma 
iniciativa poderosa e rápida 
que ajudará a salvar vidas e 
estilos de vida de milhões 
de pessoas nos países mais 
frágeis", disseram (ANSA).

As importações de carne 
suína pela China em mar
ço quase triplicaram em 
relação ao ano passado, de 
acordo  com dados alfande
gários divulgados na terça
feira (14).Os compradores 
tentam preencher uma 
enorme lacuna de oferta 
depois que a peste suína 
africana dizimou o enorme 
rebanho suíno do país.

A China, maior consumi
dor mundial, recebeu 391 
mil toneladas de carne su
ína em março, ante 127.218 
toneladas em março de 
2019, segundo cálculos 
da Reuters com base em 
dados alfandegários. Os 
embarques de carne no 
primeiro trimestre chega
ram a 951.mil toneladas, 

Após um aumento expressivo nos primeiros 
10 dias da crise da Covid19, as vendas nos 
supermercados se estabilizaram, inclusive apre
sentando queda em alguns dias, como ocorreu 
neste último domingo e segundafeira. Na grande 
São Paulo as vendas caíram 11%, enquanto no 
interior a retração foi de 19%, nesses dois dias.

Desde a última terçafeira, dia 7 de abril, quando 
as vendas haviam crescido 45,1% (semana ante
rior à Páscoa), o movimento presencial nas lojas 
tem apresentado queda. A Associação Paulista 
de Supermercados – APAS, mais uma vez, sugere 

aos consumidores que não estoquem produtos e 
não comprem além de suas necessidades do mês, 
como forma de ajudar na manutenção dos pre
ços e permitir o abastecimento à maior parte da 
população. Importante também buscar produtos 
substitutos que podem estar com preços menores. 

As vendas de Páscoa, que estavam proje
tadas para cair 8,5% no estado, acabaram 
fechando em queda de 3.7%. Essa melhora 
na previsão aconteceu por causa do aumento 
do movimento presencial nas lojas, durante a 
semana santa (AI/APAS).

Projeto facilita doação de 
alimentos e reduz desperdício
O Senado aprovou na terça-feira (14), projeto que busca facilitar a doação de alimentos e reduzir o 
desperdício

o excedente da produção de 
alimentos chegue às pessoas 
que estão necessitando e 
que precisam se alimentar, 
sobretudo num momento 
em que essa pandemia traz 
o desassossego em cada um 
dos lares brasileiros".

O projeto também estabe
lece que os doadores e in
termediários só poderão ser 
responsabilizados na esfera 
penal se for comprovada a 
intenção específica de cau
sar danos à saúde de quem 
recebeu a doação no momen
to da primeira entrega. Nas 
esferas cível e administrati
va, a responsabilização dos 
doadores e intermediários 
por danos também depende 
da comprovação de que foi 
intencional (Ag.Senado).

brasileira atual incentiva o 
desperdício de comida por
que responsabiliza o doador 
por danos causados após a 
doação, mesmo que os ali

mentos, depois de recebidos, 
não sejam acondicionados 
da maneira correta. "Essa é 
a forma de nós legalizarmos 
e darmos condições para que 

Triplicaram as importações de 
carne suína pela China

quase duas vezes em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, mostraram dados 
da Administração Geral das 
Alfândegas.

A peste suína africana 
reduziu pelo menos 40% do 
rebanho de porcos da China 
e diminuindo seu estoque 
de matrizes em até 60% em 

2019, cortando a produção 
de suínos e enviando os 
preços da carne favorita do 
país para recordes. A China 
recebeu mil toneladas de 
carne de porco nos dois 
primeiros meses de 2020, 
um aumento de 158% em 
relação ao ano anterior 
(Reuters).

Os compradores tentam preencher uma enorme lacuna de 
oferta depois que a peste suína africana.
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Vendas se estabilizam



Não deixe o phishing 
ser um problema para 

o seu negócio 

Com o mundo se 
acostumando a 
ficar em casa, a 
internet se tornou o 
principal meio para o 
trabalho, as compras 
e a comunicação. 
Essa situação criou 
um novo ambiente, 
vulnerável a ataques

Agentes de ameaças 
que se especializam 
em spam e phishing 

sempre tomam vantagem 
de situações que podem 
reforçar seus esforços. De 
acordo com o último IBM X 
Force Threat Intelligence 
Index, o phishing foi um 
vetor de infecção inicial 
bem-sucedido em 31% dos 
incidentes observados em 
2019. 

Agora, os agentes de 
ameaças continuam sua 
busca para espalhar sof-
twares mal-intencionados, 
phishing, e outros ataques 
informáticos. Sua capaci-
dade de criar e-mails que 
parecem autênticos com 
logos críveis, banners, tex-
tos e tópicos de interesse 
para o público-alvo pode 
enganar até os funcioná-
rios mais experientes em 
segurança, fazendo com 
que abram arquivos ane-
xos ou clicando em links 
mal-intencionados. 

O phishing pode ser um 
grande adversário, mas al-
guns pontos podem ajudar 
a mantê-los afastados na 
sua empresa: 
	 •	Os	 funcionários	 es-

tão compartilhando 
mais do que deve-
riam online? Pessoas 
trabalhando para sua 
organização podem 
estar compartilhando 
informações demais 
na internet, do ponto 
de vista organizacio-
nal e pessoal. Informe 
aos funcionários so-
bre o risco associado 
com essas atitudes. Os 
atacantes mais bem-
-sucedidos gastam um 
tempo significativo 
pesquisando seus al-
vos, olhando seus ras-
tros online e usando 
essa informação para 
criar mensagens muito 
bem customizadas. 

	 •	Mantenha	 o	 controle	
de seus domínios com 
erros de digitação. Um 
erro de digitação é mui-
to similar ao domínio 
usado pelas organi-
zações, mas eles são 
levemente alterados 
trocando caracteres, 
por exemplo, mudando 
o "L" minúsculo em um 
"i" maiúsculo. Algumas 
vezes as vogais mudam 
de lugar, os caracteres 
são omitidos e outros 
truques são usados 
para fazer nossos olhos 
lerem um nome de do-

mínio crível.
  A maioria das pessoas 

deixa passar essas pe-
quenas mudanças, e os 
atacantes sabem disso. 
Se o domínio com erro 
de digitação já estiver 
registrado por outra 
pessoa, é recomendado 
bloquear esse domínio 
para não se comunicar 
com a sua rede. 

	 •	Forneça	 educação	
constante aos funcio-
nários com exemplos 
baseados nas atua-
lizações técnicas de 
phishing por atacantes. 
Avise os funcionários 
que eles devem prestar 
atenção aos e-mails 
que criam um senso de 
urgência ou enviados 
por um endereço ex-
terno, além de orientá-
-los para não clicarem 
em links estranhos 
ou abrirem anexos de 
remetentes desconhe-
cidos. 

	 •	Teste	seus	funcionários	
regularmente. Além de 
treinar os funcionários 
em como detectar e-
-mails de phishing, as 
equipes de segurança 
devem providenciar 
a oportunidade de 
detectar e reportar 
e-mails suspeitos atra-
vés de campanhas e 
teste regulares. 

	 •	Utilize	banners	nos	e-
-mails que irão sinalizar 
mensagens vindas de 
fora da organização e 
que permitam identi-
ficar potenciais falsos. 

	 •	Use	controles	de	segu-
rança de e-mails para 
sinalizar potenciais 
e-mails mal-intencio-
nados vindos de uma 
lista negra de domí-
nios, e-mails contendo 
anexos desativados ou 
e-mails de domínios 
com erro de digitação 
proposital. 

	 •	Use	 uma	 abordagem	
em camadas para se-
gurança e considere 
incluir uma análise 
comportamental. Uma 
abordagem em ca-
madas ajuda a detec-
tar ameaças como o 
malware de "dia zero". 
Adicionar componen-
tes comportamentais é 
fácil com uma solução 
avançada de análise 
de comportamento 
do usuário (UBA), 
que ajudar a detectar 
atividades internas 
suspeitas por meios 
da informação de se-
gurança e soluções 
de gerenciamento de 
eventos (SIEM) da sua 
companhia. 

  Os antivirus também 
ajudam a evitar malwa-
res de forma geral e é 
essencial manter todos 
os sistemas atualizados. 

(*) - É Head de Security da IBM Brasil.

João Rocha (*)
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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

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

O pretendente: ADILSOn DE SOuzA RIBEIRO COSTA, profissão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laudelino Ribeiro Costa e de 
Alice Fernandes de Souza. A pretendente: CInTIA BAPTISTA GOnçALVES, pro-
fissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/02/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecida 
Baptista Gonçalves.

O pretendente: HERBERT AnICETO DOS SAnTOS, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldir Avelino Aniceto dos Santos 
e de Cleonilda da Aparecida Barbosa. A pretendente: FERnAnDA DA SILVA CAR-
VALHO, profissão: analista técnica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/06/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Magaly da Silva Carvalho.

O pretendente: DIEGO LuIz DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz da Silva e de Maria Rosa da Silva. A 
pretendente: MIRIAn TELES MAuRICIO, profissão: embaladora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson de Jesus Mauricio e de Maria Nubia Alves 
Teles Mauricio.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 08/03/1990, 
residente e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, filho de José Carlos Pereira dos 
Santos e de Aparecida de Lurdes dos Santos. A pretendente: KATHLEEn ROBERTA 
DA SILVA ESPADA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 08/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Roberto Chico Espada e de Luzia Elias da Silva.

O pretendente: ROnALDO AnTOnIO DA COnCEIçãO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severina Maria da Conceição. A 
pretendente: CLARICE BALBInA DOS SAnTOS, estado civil: solteira, naturalidade: 
Aurelino Leal, BA, data-nascimento: 13/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Domiciano Galdino de Souza e de Maria Balbina dos Santos.

O pretendente: GABRIEL DE SOuzA InáCIO, profissão: balconista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcones Nunes Inácio e de Francisca Solidonio 
de Souza. A pretendente: BRunA RODRIGuES GOMES, profissão: jovem aprendiz, 
estado civil: solteira, naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 25/02/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose oliveira Gomes e de 
Elisangela Rodrigues dos Santos.

O pretendente: SAMuEL SILVA RIBEIRO, profissão: oficial de esquadriha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 24/04/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosineide Santos Silva. A pretendente: RAyAnE 
RIBEIRO SAnTOS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro 
do Norte, CE, data-nascimento: 07/04/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
filha de Edivan Antonio dos Santos e de Cicera Suzana Ribeiro Santos.

O pretendente: LuIS CARLOS DOS SAnTOS, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 06/03/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Celestino dos Santos e de 
Benedita Maria dos Santos. A pretendente: ALICE BATISTA DE SOuzA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/10/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Batista de Souza e 
de Maria de Lourdes Moreton de Souza.

O pretendente: EDnE FAzAn, profissão: funcionário público, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Dourado, SP, data-nascimento: 05/03/1961, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Raul Fazan e de Rozalia Artalio Fazan. A pretendente: 
FERnAnDA GOnçALVES BARBOSA, profissão: técnica social junior, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Aparecido Barbosa e de 
Sônia Gonçalves Pinto.

O pretendente: JOãO MInERVInO LuCIAnO FILHO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1945, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Minervino Luciano e de Maria 
Idalina Luciano. A pretendente: HELEnA HELOISA LIMA, profissão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1963, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Olavo Lima e de Percia Luiza Lima.

O pretendente: DAnILO RAMOS DOS SAnTOS, profissão: ajudante de colocação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itajibá, BA, data-nascimento: 05/08/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erotildes Bernardo dos Santos e 
de Donilia Moreira Ramos. A pretendente: JAnAInA SOuzA SILVA, profissão: peda-
goga, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
08/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geremias 
Correia Silva Neto e de Margarida Lira de Souza Silva.

O pretendente: MOACIR SOuSA DE OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1956, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alvino Santos de Oliveira e de Neyr Francisca 
Sousa de Oliveira. A pretendente: ELIAnA SILVA, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1978, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Bernardo da Silva 
e de Maria José dos Santos Silva.

O pretendente: CLAuDIO CÉSAR DE SOuzA, profissão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Job de Souza e de Amélia da Silva 
Souza. A pretendente: THAíS AREDES LuCAS, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Reinaldo Lucas e de Maria 
Cristina Aredes Lucas.

O pretendente: BRunO TEODORO DOS SAnTOS, profissão: operador polivalente de 
logística, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Severino dos 
Santos e de Ivone Teodoro dos Santos. A pretendente: GISELE CAMILA SAnTOS DO 
nASCIMEnTO, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, 
data-nascimento: 17/07/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Valter 
Santos do Nascimento e de Rita de Cassia Santos.

O pretendente: JAIRO EzEquIEL DE LIMA, profissão: técnico em informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 28/08/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joventino Ezequiel de Lima e de Antonia dos Santos 
Lima. A pretendente: RAquEL SILVA SAnTOS, profissão: enfermeira, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1970, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião José dos Santos e de Iraci da Silva Santos.

O pretendente: JOSEF VInICIuS SILVA SCHORSCH, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Schorsch e de Rosangela 
Silva da Costa. A pretendente: ISABELLA áLISSOn DE SOuzA MESquITA, pro-
fissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juvenal Alves 
Mesquita e de Katia Cristina de Souza Mesquita.

O pretendente: JOSE ROBERTO DE MORAES JunIOR, profissão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Roberto de Moraes e de Sandra 
Maria dos Santos de Moraes. A pretendente: BREnDA BALDuInO CARVALHO, pro-
fissão: frente de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Gandú, BA, data-nascimento: 
29/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Carvalho 
dos Santos e de Eliete Barros Balduino.

O pretendente: JORGE LuIz CHIMEnEz, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1966, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Dalva Regina Chimenez. A pretendente: SônIA MARIA 
PEREIRA BEzERRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Aroazes, PI, data-nascimento: 03/01/1973, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha 
de Domingos de Castro Bezerra e de Francisca das Chagas Pereira Bezerra.

O pretendente: DARLAn ARAuJO DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 06/04/1988, residen-
te e domiciliado em Praia Grande, SP, filho de José Araujo dos Santos e de Maria Odilia 
dos Santos. A pretendente: TEREzInHA DE JESuS DO nASCIMEnTO COnCEIçãO, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Governador Archer, 
MA, data-nascimento: 12/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudenor Teodoro da Conceição e de Maria José do Nascimento Conceição.

A FecomercioSP acompanha os 
desdobramentos que a pandemia da 
Covid-19 tem provocado em diversos 
setores da sociedade, em especial o de 
comércio e serviços. Assim, tem ouvido 
associados e empresários em geral e já 
percebe que, com o aumento da aver-
são ao risco, o sistema financeiro está 
tornando o crédito mais seleto, com 
aumento de juros e redução do prazo.

Nesse sentido, enviou três ofícios des-
tinados, respectivamente, ao Tesouro 
Nacional, à Febraban e ao Banco Central 
solicitando liberação de mais recursos 
das partes, assim como aprovação de 
linhas de créditos emergenciais aces-
síveis de forma mais ágil e com meno-
res custos. A Entidade acredita que o 
Tesouro Nacional precisa disponibilizar 
mais garantias para suprimento de cré-
dito para capital de giro, pois o que foi 

liberado até o momento cobriu apenas 
a folha de pagamento. 

Já a Febraban tem de orientar os 
bancos a serem agentes facilitadores 
nesse momento conturbado, para que 
os recursos cheguem rapidamente aos 
empresários. A FecomercioSP pede, 
ainda, atuação do Banco Central na 
expansão da base monetária, ou seja, 
injetar mais dinheiro na economia, 
pontual e emergencialmente, durante 
o período da pandemia. Assim, a auto-
ridade monetária pode comprar títulos 
do Tesouro e permitir uma expansão 
fiscal sem tanta pressão nos juros de 
longo prazo, pois atuará como deman-
dante destes. 

Além disso, permite compras de 
títulos privados de modo a manter a 
riqueza dos investidores individuais 
e das empresas. A maior dificuldade 

em contrair crédito vem de pequenos 
empresários, que têm faturamento 
acima do MEI (Microempreendedor 
Individual), mas abaixo de R$ 360 
mil. Recentemente, o governo liberou 
financiamento para folha de pagamento 
das empresas com faturamento anual 
entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões.

Há casos em que as instituições fi-
nanceiras pedem para que a folha de 
pagamento seja transferida em troca da 
aprovação do crédito. Em relação aos 
recursos disponibilizados por bancos 
públicos, como é o caso do BNDES 
e da Desenvolve SP, o empréstimo é 
feito por meio de agentes financeiros 
credenciados. Entretanto, como foram 
pouco utilizados no passado, os geren-
tes de bancos, muitas vezes, desconhe-
cem os produtos e os procedimentos 
(AI/FecomercioSP).

É necessário levar em consideração 
que há um novo cenário acontecendo.
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O fechamento de es-
tabelecimentos e 
shopping centers, 

determinado por decretos 
estaduais e municipais, in-
viabilizou nas últimas sema-
nas o exercício da atividade 
empresarial ocasionando 
perdas expressivas, espe-
cialmente nos segmentos de 
comércio e serviços. 

“Até esse momento, não 
há uma legislação específica 
para os contratos de locação 
durante a pandemia. Por 
isso, a recomendação é a re-
negociação dos contratos”, 
observa a analista Cecília 
Delalibera, da Unidade de 
Assessoria Jurídica do Se-
brae. De acordo com pesqui-
sas da instituição, 88% dos 
empresários ouvidos viram 
seu faturamento cair (a 
perda foi de 75% em média) 
com o isolamento social. To-
davia, muitos setores estão 

Em tempo de crise, renegociação entre 
locadores e locatários é a melhor solução
Renegociação é a principal orientação dada pelo Sebrae para locatários e locadores que possuem contrato 
de aluguel de pontos comerciais, neste momento de crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus

e solidariedade das partes 
envolvidas, é o caminho mais 
indicado”, pondera Cecília. 
A especialista explica ainda 
que o Código Civil também 
traz fundamento para a re-
negociação. Assim, locador 
e locatário podem acordar, 
por exemplo, a concessão 
de desconto no valor do alu-
guel, por prazo determinado, 
como por exemplo 3 meses 
a contar do início da pande-
mia, ajustando o valor que 
seja proporcional à restrição 
sofrida pelo locatário.

“Uma outra saída é ajustar 
um desconto por prazo de-
terminado, com prorrogação 
do pagamento do valor para 
período posterior, como o 
desconto de 50% do valor do 
aluguel por três meses, para 
pagamento do valor corres-
pondente no ano seguinte”, 
exemplifica a analista (AI/
Sebrae).

buscando alternativas para 
vender fora de seus pontos 
comerciais, como é o caso do 
comércio e do serviço.

“É um fato imprevisível e 
é necessário levar em con-
sideração que há um novo 
cenário acontecendo”, con-
textualiza Cecília. O Sebrae 
avalia que a renegociação 
extrajudicial, pautada na boa 
fé e no bom senso das partes 
envolvidas é o caminho mais 

indicado a ser seguido. A 
Lei do inquilinato, em seus 
artigos 17 e 18 prestigiam 
a liberdade na convenção 
do aluguel, sendo inclusive 
expressamente permitido 
às partes fixar, de comum 
acordo, novos valores.

“A renegociação extra-
judicial desses contratos, 
pautada nos princípios da 
boa fé, lealdade processual 
e sobretudo no bom senso 

Empresários precisam de acesso rápido ao 
crédito durante pandemia
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1. Contexto Operacional: A CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), 
com sede na cidade de São Paulo/SP, Rua Tabapuã, 81, é uma sociedade por ações 
de capital fechado, constituída em 03/02/98, que tem por objetivo a fabricação, a 
construção, a transformação, a reparação, a manutenção, a montagem, o projeto, a 
importação, a aquisição, a venda, a exportação, a exploração ou qualquer outra for-
ma de comercialização de todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão e veículos 
ferroviários em geral, bem como de seus componentes, peças, acessórios e equipa-
mentos. A Companhia tem como controladoras as companhias espanholas CAF Di-
versified Business Development, S.A e Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 
S.A. (“CAF Espanha”). Os contratos que impactaram as operações da Companhia 
em 2019 e 2018 foram os seguintes: • Em 2010, a Companhia celebrou um contrato 
de prestação de serviços de assessoria técnica de manutenção de trens com a parte 
relacionada CTRENS - Companhia de Manutenção, em relação ao contrato de ma-
nutenção preventiva, corretiva e revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante, celebra-
do entre a CTRENS e a CPTM. Os serviços prestados à CTRENS abrangem asses-
soria técnica (“know-how”), supervisão da mão de obra contratada pela CTRENS, 
assessoria à gestão de compras e utilização de materiais adquiridos pela CTRENS 
usados em seus serviços prestados à CPTM, de tal forma que a CTRENS obtenha 
um equilíbrio financeiro definido nesse contrato. A contraprestação dessa assessoria 
é remunerada mensalmente de acordo com a quantidade de trens disponibilizados 
pela CPTM à CTRENS, para a prestação de serviços, cujos preços e condições co-
merciais foram acordados entre as partes no contrato e serão reajustados mensal-
mente com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas - IPC-FIPE. A Companhia assume as responsabilida-
des quanto aos serviços prestados pela CTRENS à CPTM, desde que estejam sob 
sua gerência e assessoria. • A Companhia mantém um contrato com a Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, tendo como objeto principal a prestação de 
serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 12 trens de 4 carros da série 2070 
com a CPTM, com fornecimento de materiais insumos e equipamentos. • Em 2011, a 
Companhia celebrou dois contratos, sendo eles: a) Industrialização de 15 trens para 
a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU Recife através do Consórcio Gua-
rarapes formado pela Companhia e CAF Espanha. Os 15 trens do referido contrato 
foram entregues em 2015. b) Industrialização de 26 trens, com 6 carros cada um, 
para a Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo (“Metrô”) e venda 
de peças sobressalentes obrigatórias, além de serviços complementares, como as-
sistência técnica dos trens construídos, fornecimento de manuais de operação e 
manutenção e treinamento do pessoal do comprador. • Em 2012, a Companhia cele-
brou três contratos, sendo eles: a) Projeto e fabricação de material rodante composto 
por 40 Veículos Leves sobre Trilhos - VLTs compostos de 7 carros cada um, assim 
como o projeto, o fornecimento e a montagem do sistema de sinalização para a Re-
gião Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, por intermédio da Secretaria Extraordiná-
ria da Copa do Mundo FIFA 2014 - SECOPA, através do Consórcio VLT Cuiabá - 
Várzea Grande. b) Contrato de aquisição e fornecimento de 15 Trens Unidades Elé-
tricas - TUEs para a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB, 
através do Consórcio Frotapoa firmado com a Alstom Brasil Energia e Transporte 
Ltda. c) Fornecimento de 10 TUEs, sendo cada veículo constituído de 4 carros, para 
a Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte - BH. O contrato foi firmado 
entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e o Consórcio Frota BH, fir-
mado com a Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. • Em 2013, a Companhia cele-
brou três contratos, sendo eles: a) Contrato de prestação de serviços de elaboração 
de projeto e fabricação de 35 trens, constituídos de 8 carros cada um, totalizando 280 
carros, para a CPTM. b) Contrato de prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva em 80 trens de 4 carros da série 7000 com a CPTM, com fornecimento 
de materiais, insumos e equipamentos. c) Contrato de prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva em 16 trens de 4 carros da série 7500 da CPTM, com 
fornecimento de materiais, insumos e equipamentos. • Em 2014, a Companhia cele-
brou contrato de prestação de serviços de engenharia de manutenção preventiva di-
ária, programa de revisão e substituição de equipamentos e serviços e revisão geral 
e de manutenção dos Trens Unidade Elétrica, Série 100, com fornecimento de mate-
riais, ferramentas e equipamentos, com a TRENSURB. • Em 2018, a Companhia 
celebrou contrato de prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 
12 trens de 4 carros da série 2070 com a CPTM, com fornecimento de materiais in-
sumos e equipamentos. 2. Base de Elaboração das Demonstrações Financeiras 
e Resumo das Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras fo-
ram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos pronunciamentos técnicos, nas orientações e interpretações técnicas 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Con-
selho Federal de Contabilidade - CFC. Base de elaboração As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instru-
mentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, se houver, conforme 
descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente baseia-se no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Na elaboração das de-
monstrações financeiras é necessário que a Administração faça uso de estimativas e 
adote premissas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações, entre 
elas as estimativas referentes a reconhecimento de receita, vida útil do ativo imobili-
zado, à provisões necessárias para passivos contingentes, à provisão para créditos 
de liquidação duvidosa e à elaboração de projeções para realização de IR e CS dife-
ridos e outras similares, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor esti-
mativa possível por parte da Administração, relacionadas à probabilidade de eventos 
futuros, podem eventualmente apresentar variações em relação aos dados e valores 
reais. Para mais informações acerca das estimativas e premissas adotadas pela Ad-
ministração, vide as práticas contábeis detalhadas a seguir. As principais práticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras e os principais 
julgamentos e estimativas contábeis adotados pela Administração estão consistentes 
com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras referentes ao exer-
cício findo em 31/12/18, datadas de 14/06/19. a) Princípios gerais e critério de reco-
nhecimento de receita Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo 
com o regime de competência. As despesas são reconhecidas quando incorridas e 
os custos relativos aos projetos são reconhecidos no resultado com base no estágio 
de conclusão dos contratos. A Companhia reconheceu as receitas provenientes da 
prestação de serviços de modernização de trens e as receitas provenientes da pres-
tação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral de trens, 
em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 47 - Receita. A receita de 
prestação de serviços é apresentada líquida de deduções, incluídos os impostos 
calculados sobre estas. b) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados em 
reais (R$), moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras, que 
representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia opera. c) 
Transações e saldos em moeda estrangeira As transações em moeda estrangeira 
são convertidas para a moeda funcional da Companhia (reais - R$), utilizando-se as 
taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balan-
ço são convertidos pela taxa de câmbio vigente na data de encerramento das de-
monstrações financeiras. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da 
liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários deno-
minados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração do resultado, na 
rubrica “Variação cambial, líquida”. d) Instrumentos financeiros Classificação Os ati-
vos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia 
quando a Companhia for parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os 
ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos 
da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos fi-
nanceiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por 
meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou 
passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos da transação 
diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. Ativos financeiros 
Todas as compras ou vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas e 
baixadas na data da negociação. As compras ou vendas regulares correspondem a 
compras ou vendas de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do 
prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. Todos os ativos finan-
ceiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na sua totalidade ao custo 
amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação dos ativos financeiros. 
Classificação de ativos financeiros • O ativo financeiro é mantido em um modelo de 
negócios cujo objetivo é manter ativos financeiros a fim de coletar fluxos de caixa 
contratuais; e • Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específi-
cas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos 
juros incidentes sobre o valor do principal em aberto. (i) Custo amortizado e método 
da taxa de juros efetiva O método da taxa de juros efetiva é utilizado para calcular o 
custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo 
do período correspondente. Para ativos financeiros, exceto por ativos financeiros su-
jeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados (isto é, ativos sujeitos 
à redução ao valor recuperável no reconhecimento inicial), a taxa de juros efetiva é a 
taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados(incluindo 
todos os honorários e pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa 
de juros efetiva, os custos da transação e outros prêmios ou deduções), excluindo 
perdas de crédito esperadas, durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, 
quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil bruto do instru-
mento da dívida na data do reconhecimento inicial. Para ativos financeiros sujeitos à 
redução ao valor recuperável adquiridos ou originados, uma taxa de juros efetiva 
ajustada ao crédito é calculada descontando os fluxos de caixa futuros estimados, 
incluindo as perdas de crédito esperadas, para o custo amortizado do instrumento da 
dívida na data do reconhecimento inicial. O custo amortizado de um ativo financeiro 
corresponde ao valor com base no qual o ativo financeiro é mensurado na data do 
reconhecimento inicial, deduzido da amortização do valor do principal, acrescido da 
amortização acumulada usando o método da taxa de juros efetiva de qualquer dife-
rença entre o valor inicial e o valor no vencimento, ajustado para qualquer provisão 
para perdas. O valor contábil bruto de um ativo financeiro corresponde ao custo 
amortizado de um ativo financeiro antes do ajuste para qualquer provisão para per-
das. A receita de juros é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva para 
instrumentos da dívida mensurados subsequentemente ao custo amortizado e ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Para ativos financeiros, exceto 
por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou origina-
dos, a receita de juros é calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao valor contábil 
bruto do ativo financeiro, exceto por ativos financeiros que subsequentemente se 
tornam ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável (vide abaixo). Para 
ativos financeiros subsequentemente sujeitos à redução ao valor recuperável, a 
Companhia reconhece a receita de juros aplicando a taxa de juros efetiva ao custo 
amortizado do ativo financeiro. Se, em períodos de relatório subsequentes, o risco de 
crédito do instrumento financeiro sujeito à redução ao valor recuperável melhorar de 
modo que o ativo financeiro não esteja mais sujeito à redução ao valor recuperável, 
a receita de juros é reconhecida aplicando a taxa de juros efetiva ao valor contábil 
bruto do ativo financeiro. Para ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recupe-
rável adquiridos ou originados, a Companhia reconhece a receita de juros aplicando 
a taxa de juros efetiva ajustada com base no crédito ao custo amortizado do ativo fi-
nanceiro após o reconhecimento inicial. O cálculo não reverte a base bruta mesmo 
que o risco de crédito do ativo financeiro melhore subsequentemente de modo que o 
ativo financeiro não esteja mais sujeito à redução ao valor recuperável. A receita de 
juros é reconhecida no resultado e incluído na rubrica “Receitas financeiras – receita 
de juros” (nota explicativa nº 18). Passivos financeiros Representados por contas a 
pagar a fornecedores, saldos a pagar e empréstimos com partes relacionadas (nota 
explicativa nº 12), os quais são apresentados pelo valor original, acrescido, quando 
aplicável, de juros e variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de en-
cerramento das demonstrações financeiras. Os passivos financeiros são inicialmente 
mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação. Posteriormente, são 
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando-se o método da taxa de juros 
efetiva, e a despesa financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros 
efetiva. Método da taxa de juros efetiva Utilizado para calcular o custo amortizado de 
um instrumento de dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período corres-
pondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta os recebimentos de caixa 
futuros estimados (incluindo, nos casos aplicáveis, todos os honorários pagos ou re-
cebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e 
outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, 
quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil líquido na data 
do reconhecimento inicial. Mensuração As compras e as vendas regulares de ativos 
financeiros são reconhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a 
Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor 
justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os 
custos de transação são debitados à demonstração do resultado. Os empréstimos e 
recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. Instrumentos financeiros deri-
vativos e atividades de “hedge” As operações com instrumentos financeiros derivati-
vos contratadas pela Companhia são mensuradas ao seu valor justo, com as varia-
ções registradas contra o resultado do exercício, quando não designadas em uma 
contabilidade de “hedge”. Os valores nominais das operações com instrumentos fi-
nanceiros derivativos não são registrados no balanço patrimonial. Os resultados líqui-
dos não realizados dessas operações, apurados pelos valores justos de mercado, 
são registrados no resultado pelo regime de competência, tendo como contrapartida 
as contas do ativo e passivo circulantes. O valor justo dos instrumentos financeiros 
derivativos é calculado pela área de Tesouraria da Companhia com base nas infor-
mações de cada operação contratada e nas respectivas informações de mercado em 
cada data de encerramento das demonstrações financeiras, tais como taxa de juros 
e cupom cambial. Nos casos aplicáveis, tais informações são comparadas com as 
posições informadas pelas mesas de operação de cada instituição financeira envol-

Demonstração do Resultado Abrangente 
         2019        2018
Prejuízo do Exercício  (229.982)  (174.019)
Outros resultados abrangentes  -   - 
Resultado Abrangente Total do Exercício  (229.982)  (174.019)

   Nota         2019       2018
Passivo e Patrimônio Líquido Circulante  82.690   210.931
Empréstimo no exterior - parte relacionada  12   11.531   137.373 
Fornecedores   21.371   27.067 
Fornecedores - parte relacionada  10   6.434   4.716 
Obrigações tributárias  11   6.593   6.867 
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   3.494   4.500 
Adiantamento de clientes   2.574   2.574 
Adiantamento de parte relacionadas  10   28.996   20.480 
Obrigações a liquidar com instrumentos financeiros derivativos  19.c)   91   4.178 
Outras Contas a pagar   520   - 
Outras Provisões   1.086   3.176 
Não Circulante  242.223   66.403
Provisão para garantia  14   42.052   43.220 
Passivo Financeiro Arrendamento   545   - 
Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas  13   199.626   23.183 
Patrimônio Líquido  211.075   302.347
Capital social  15   761.826   629.375 
Ajustes de Avaliação Patrimonial  15   6.259   - 
Reserva Legal  15   6.508   6.508 
Prejuízos acumulados  15   (563.518)  (333.536)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   535.988   579.681 

CAF Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF nº 02.430.238/0001-82

Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

   Nota         2019       2018
Ativo Circulante  290.335   336.791
Caixa e equivalente de caixa  4   19.514   15.533 
Contas a receber de clientes  5   204.537   247.096 
Contas a receber - partes relacionadas  10   9.607   11.148 
Estoques  6   36.657   36.302 
Imposto a recuperar  7   19.039   25.647 
Créditos de operações com instrumentos 
financeiros derivativos  19.c)   71   - 
Outros créditos - partes relacionadas  10   661   522 
Outros créditos   249   543 
Não Circulante   245.653   242.890
Contas a receber de clientes Longo Prazo  5   42.176   52.767 
Impostos a recuperar Longo Prazo  7   95.169   79.850 
Imposto de renda e CS diferidos  17   31.481   31.481 
Outros créditos Longo Prazo   4.814   8.059 
Investimentos  9   9.147   2.888 
Imobilizado e intangível  8   62.866   67.845 
Total do Ativo   535.988   579.681 

Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Ajuste Lucros 
   Re- de avalia- (prejuízos) 
   serva ção patri- acu- 
 Nota   Capital   legal  monial mulados        Total
Saldos em 31/12/17   629.375   6.508   -   (154.648)  481.235 
Prejuízo do exercício   -   -   -   (174.019)  (174.019)
Resultado não realizado de cobertura 
cambial dos fluxos de caixa futuros  19  -   -    (4.869)  (4.869)
Saldos em 31/12/18   629.375   6.508   -   (333.536)  302.347a 
Aumento de Capital com 
emprestimos intercompany   132.451   -   -   -   132.451 
Ajustes de Avaliação Patrimonial   -   -   6.259   -   6.259 
Prejuízo do exercício   -   -   -   (229.982)  (229.982)
Saldos em 31/12/19   761.826   6.508   6.259   (563.518)  211.075 

Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  Nota        2019        2018
Prejuízo do exercício  (229.982)  (174.019) 
“Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com 
o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:”
Depreciação e amortização 8  9.816  9.791 
Provisão para débitos incobráveis  8.282  1.245 
Custo de baixa de ativo imobilizado  148  - 
Provisão (reversão) para não realização de crédito de ICMS 7  (12.417) (187) 
Provisão para itens de giro lento 6  (2)  2.212 
Imposto de renda e CS diferidos 19  - 77.179 
Provisão para Riscos Tributários , Civeis e Trabalhistas 13  176.443  9.702 
Provisão para garantia 14  (1.168)  10.393 
Juros e variação cambial sobre empréstimos de partes relacionadas 9.140  52.606 
Provisão para contas a pagar 23  (2.090)  - 
Provisão para penalidades contratuais  - 2.832 
Aumento (redução) nos ativos operacionais:   
Contas a receber de clientes 5  44.868  299.793 
Contas a receber - partes relacionadas  1.541  (2.726) 
Estoques  (353) 4.293 
Impostos a recuperar  6.608  7.525 
Outros  498  (2.090)
Redução (aumento) nos passivos operacionais:   
Fornecedores  (5.696)  (866) 
Fornecedores - partes relacionadas  1.718  1.859 
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  (1.006)  (2.106) 
Obrigações tributárias  (274)  (485) 
Adiantamento de clientes  - 2.536 
Adiantamento de partes relacionadas  8.516  (3.349) 
Obrigações a liquidar com instrumentos financeiros derivativos  (4.087)  (2.150) 
Pagamento de juros sobre empréstimos  (4.444)  (13.416)
Outras Obrigações diversas  994  (8.341) 
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  7.053  272.231 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento  
Aquisições de imobilizado e intangível 8  (4.985)  (14) 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (4.985)  (14) 
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento  
Ampliação capital social 15  132.451  - 
Captação de empréstimos e financiamentos 12  10.881  118.493 
Pagamento de empréstimos e financiamentos 12  (141.419)  (385.458)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento  1.913  (266.965) 
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa  3.981  5.252 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  15.533  10.281 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  19.514  15.533 
Aumento (Reduçao) de Caixa e Equivalentes de Caixa  3.981  5.252 

   Nota         2019       2018
Receita Líquida  16   63.148   111.053 
Custos dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados  17   (94.519)  (144.797)
Lucro Bruto   (31.371)  (33.744)
Receitas (Despesas) Operacionais   
Gerais e administrativas  17   (26.847)  (29.570)
Outras despesas operacionais, líquidas  17   (167.379)  (13.658)
Prejuízo Operacional Antes do Resultado Financeiro   (225.597)  (76.972)
Resultado Financeiro   
Receitas financeiras  18   9.390   1.231 
Despesas financeiras  18   (13.424)  (21.944)
Variação cambial, líquida  18   (351)  845 
Prejuízo Antes do IR e da CS   (229.982)  (96.840)
Diferidos  19   -   (77.179)
Prejuízo do Exercício Antes da Reversão 
dos Juros Sobre o Capital Próprio   (229.982)  (174.019)

vida. Mensuração As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reco-
nhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a Companhia se compro-
mete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor justo por meio do re-
sultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos de transação são 
debitados à demonstração do resultado. Os empréstimos e recebíveis são contabili-
zados pelo custo amortizado. Compensação de instrumentos financeiros Ativos e 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço pa-
trimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reco-
nhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e li-
quidar o passivo simultaneamente. “Hedges” de fluxo de caixa (“hedge accounting”) 
Quando um derivativo é designado como um instrumento de “hedge” em uma prote-
ção (“hedge”) da variabilidade dos fluxos de caixa atribuível a um risco específico 
associado com um ativo ou passivo reconhecido ou uma transação prevista altamen-
te provável e que poderia afetar o resultado, a porção efetiva das variações no valor 
justo do derivativo é reconhecida na rubrica outros resultados abrangentes e apre-
sentada na reserva de avaliação patrimonial no patrimônio líquido. O valor reconhe-
cido em outros resultados abrangentes é reclassificado para o resultado no mesmo 
período em que os fluxos de caixa protegidos (“hedge”) afetam o resultado, na mes-
ma linha na demonstração do resultado como item objeto de “hedge”. Qualquer por-
ção não efetiva das variações no valor justo do derivativo é reconhecida imediata-
mente no resultado. Caso o instrumento de “hedge” não mais atenda aos critérios de 
contabilização de “hedge”, expire ou seja vendido, encerrado ou exercido, ou tenha 
sua designação revogada, a contabilização de “hedge” é descontinuada prospectiva-
mente. Os resultados acumulados, anteriormente reconhecidos em Outros resulta-
dos abrangentes e apresentados na Reserva de avaliação patrimonial no Patrimônio 
líquido, permanecem ali até que a transação prevista afete o resultado. Quando o 
item sujeito a “hedge” é um ativo não financeiro, o valor reconhecido em Outros resul-
tados abrangentes é transferido para o valor contábil do ativo quando o ativo é reali-
zado. Se não houver mais expectativas quanto à ocorrência da transação prevista, o 
saldo da rubrica “Outros resultados abrangentes” é reconhecido imediatamente no 
resultado. Em outros casos, o valor reconhecido em Outros resultados abrangentes é 
transferido para o resultado no mesmo período em que o item objeto de “hedge” 
afeta o resultado do exercício. Derivativos embutidos Os derivativos embutidos em 
contratos principais não derivativos são tratados como um derivativo separadamente 
quando atendem às definições de um derivativo, seus riscos e suas características 
não forem estreitamente relacionados aos dos contratos principais e eles não forem 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. e) Caixa e equivalentes de caixa 
Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e investimentos tem-
porários de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação, considerados de liqui-
dez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujei-
tos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos 
valores de custo, acrescidos dos rendimentos e da variação cambial auferidos até a 
data de encerramento das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor 
de mercado ou de realização. f) Contas a receber de clientes e estimativa de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa A Companhia reconhece uma provisão para 
perdas de crédito esperadas (“PCE”) sobre investimentos em instrumentos da dívida 
mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, valores a receber de arrendamento, valores a receber de clientes e 
ativos de contrato, bem como contratos de garantia financeira. O valor das perdas de 
crédito esperadas é atualizado em cada data de relatório para refletir as mudanças 
no risco de crédito desde o reconhecimento inicial do respectivo instrumento financei-
ro. A Companhia sempre reconhece a PCE durante a vida útil para contas a receber, 
ativos de contrato e valores a receber de arrendamento. As perdas de crédito espe-
radas sobre esses ativos financeiros são estimadas usando uma matriz de provisão 
com base na experiência de perda de crédito histórica da Companhia, ajustada com 
base em fatores específicos aos devedores, nas condições econômicas gerais e na 
avaliação das condições atuais e projetadas na data do relatório, incluindo o valor da 
moeda no tempo, quando aplicável. g) Estoques Avaliados pelo custo médio de aqui-
sição ou produção, ajustados ao valor de mercado e das eventuais perdas, quando 
aplicável. h) Investimento em coligada Avaliado pelo valor justo, conforme demonstra-
do na nota nº 9. i) Imobilizado Registrado ao custo de aquisição, formação ou cons-
trução. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conside-
ração o tempo de vida útil estimado dos bens (vide nota nº 8). A vida útil estimada, os 
valores residuais e os métodos de depreciação são revisados na data de encerra-
mento das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer mudanças nas estima-
tivas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após a 
alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contí-
nuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobili-
zado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor 
contábil do ativo e reconhecidos no resultado. Redução ao valor recuperável de ati-
vos Na data de encerramento das demonstrações financeiras, a Companhia revisa o 
valor contábil de seus ativos, a fim de determinar se há alguma indicação de que 
sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o 
montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante 
dessa perda. Quando não for possível estimar o montante recuperável de um ativo 
individualmente, a Companhia calcula o montante recuperável da unidade geradora 
de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de alocação razoável e consis-
tente pode ser identificada, os ativos corporativos também são alocados às unidades 
geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa 
para o qual uma base de alocação razoável e consistente possa ser identificada. j) 
Ativos circulante e não circulante Alguns ativos são classificados como “Ativos circu-
lantes”, mas que poderão ser realizados num período superior a 12 meses após a 
data de encerramento das demonstrações financeiras, mas considerando os itens 
em conjunto representam a melhor estimativa de período de realização da Adminis-
tração e devem ser classificados na referida rubrica. k) Passivos circulante e não 
circulante Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais in-
corridos até a data de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas 
variações registradas na demonstração do resultado. l) Provisões Reconhecidas para 
obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que 
seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O 
valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeri-
das para liquidar a obrigação na data de encerramento das demonstrações financei-
ras, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provi-
são é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, 
seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o 
efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefí-
cios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que 
sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reem-
bolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. m) 
Provisão para garantias As provisões para o custo esperado com garantia de vendas 
são reconhecidas na data da venda dos respectivos produtos, com base na melhor 
estimativa da Administração em relação aos gastos necessários para liquidar a obri-
gação da Companhia. n) Tributação - IR e CS Impostos correntes A provisão para IR 
e CS está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro 
apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tri-
butáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou 
não dedutíveis de forma permanente. A provisão para IR e CS é calculada com base 
nas alíquotas vigentes, sendo o IR e a CS calculados às alíquotas de 25% e 9%, 
respectivamente. A despesa de IR e CS correntes é calculada com base nas leis e 
nos normativos tributários promulgados na data de encerramento das demonstra-
ções financeiras, de acordo com os regulamentos tributários brasileiros. A Adminis-
tração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de renda com 
respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à inter-
pretação que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando 
adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco. Impostos diferidos O IR 
e a CS diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças tempo-
rárias existentes na data de encerramento das demonstrações financeiras entre os 
saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases 
fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo o saldo de 
prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente 
reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, e os impostos diferi-
dos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, ape-
nas quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável futuro em 
montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utili-
zadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada na data de 
encerramento das demonstrações financeiras e, nos casos aplicáveis, quando não 
for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a 
recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante 
que se espera recuperar. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados às 
alíquotas aplicáveis ao exercício no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o 
ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente 
na data de encerramento das demonstrações financeiras, ou quando uma nova legis-
lação tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos 
ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a 
Companhia espera, na data de encerramento das demonstrações financeiras, recu-
perar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. Imposto de renda e CS - 
correntes e diferidos O IR e a CS correntes e diferidos são reconhecidos como des-
pesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados a itens 
registrados diretamente em Outros resultados abrangentes ou no Patrimônio líquido, 
caso em que os impostos também são reconhecidos diretamente em Outros resulta-
dos abrangentes ou no Patrimônio líquido. Os detalhes estão divulgados na nota 
nº 19. o) Lucro básico/ diluído por ação Calculado por meio do resultado do exercício 
atribuível aos acionistas da Companhia, usando a média ponderada das ações ordi-
nárias em circulação no respectivo exercício. 3. Novas Normas, Alterações e Inter-
pretações de Normas: A Companhia aplicou a IFRS 15/CPC 47 - Receitas com 
Clientes e IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros na data efetiva, sem atualiza-
ção das informações comparativas para o período iniciado em 01/01/18. Consequen-
temente, as divulgações para os períodos comparativos seguem os requisitos de 
classificação e mensuração previstos na IAS 18/CPC 30 e IAS 39/CPC 38. A Compa-
nhia avaliou os impactos em sua posição financeira, desempenho financeiro ou ativi-
dades de gerenciamento de risco. Como resultado desta avaliação, a Companhia não 
identificou impactos financeiros a serem reconhecidos referentes à IFRS 15/CPC 47 
e reconheceu os impactos financeiros referentes à IFRS 9/CPC 48, apresentado na 
nota nº 5 e na demonstração das mutações do patrimônio líquido. As normas e alte-
rações das normas existentes a seguir foram publicadas e são obrigatórias para os 
exercícios iniciados após 31/12/18. Todavia, não houve adoção antecipada dessas 
normas e alterações de normas por parte da Companhia: Norma, Principais exigên-
cias, Data de entrada em vigor; IFRS 16/CPC 06 (R2) - “Leasing”, Alteração na 
análise de alavancagem financeira da Companhia., Aplicável a exercícios iniciados 
em ou após 1º de janeiro de 2019. Considerando as atuais operações da Companhia, 
a Administração avaliou que essa nova norma não terá um efeito relevante sobre as 
demonstrações financeiras a partir de sua adoção. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:          2019      2018
Conta corrente em moeda estrangeira 78 8.628
Caixa e contas-correntes no País 135 918
Aplicações financeiras de liquidez imediata 19.301 5.987
Total 19.514 15.533
Em 31/12/2019, a Companhia possuía depósitos denominados em euros (€) em 
contas bancárias no exterior, os quais estavam atualizados pela taxa de câmbio 
vigente naquela data e disponíveis para saque. O valor convertido para reais (R$) 
desses depósitos no exterior era equivalente a € 17 (€ 1.944 em 31/12/2018). As 
aplicações financeiras em 31/12/2019 referem-se a aplicações de renda fixa denomi-
nada “conta compromissada”, remunerada à taxa de 60% da variação do Certificado 
de Depósito Interbancário - CDI, com possibilidade de resgate a qualquer momento, 
sem riscos de mudanças significativas no seu valor contábil. 5. Contas a Receber de 
Clientes:         2019      2018
Faturas pendentes de emissão 130.282 161.993
Faturas emitidas: A vencer 6.492 14.595
Vencidos: Até 30 dias 517 3.456
De 31 a 60 dias - 26
De 61 a 90 dias - 208
De 91 a 180 dias 1.122 4.516
Acima de 181 dias 109.341 104.863
PIS e COFINS pendente de faturar de clientes – imposto adiantado (*) 23.272 26.237
Provisão devedores duvidosos (24.313) (16.031)
Total 246.713 299.863
Ativo circulante 204.537 247.096
Ativo não circulante  42.176 52.767
(*) Em 31/12/2019 a Companhia possuía saldos de PIS e COFINS no montante de 
R$23.272 (R$26.237 em 31/12/2018), pagos de forma adiantada à Fazenda e que re-
ceberá do cliente com a emissão das faturas pendentes. Em 31/12/2019, R$117.472 
(R$127.664 em 31/12/2018) referem-se a contas a receber de trens já entregues 
e serviços prestados para os clientes e R$130.282 (R$161.993 em 31/12/2018) 
referem-se a créditos com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM (Metrô 
SP), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, a Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos - CPTM, a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 
- SECOPA e a Trens Urbanos de Porto Alegre - TRENSURB, oriundos da industriali-
zação de trens, da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 
trens metropolitanos e dos respectivos insumos e equipamentos utilizados em tais 

serviços, conforme respectivos contratos mencionados na nota nº 1. Adicionalmente 
em 31/12/2019, a Companhia possui saldo de provisão para créditos de liquidação 
duvidosa no montante de R$24.313 (R$16.031 em 31/12/2018). Neste saldo estão 
inclusas as perdas estimadas na realização dos ativos financeiros, reconhecidos de 
acordo com o pronunciamento técnico CPC 48. 6. Estoques:         2019      2018
Importação em andamento 2.651 1.861
Estoques em processo – trens (a) 28.233 27.842
Material para manutenção 9.336 8.339
Provisão para itens de giro lento (4.424) (4.426)
Adiantamento a fornecedores (b) 861 2.686
Total 36.657 36.302
(a) Em 31/12/2019 e de 2018, o principal projeto em execução refere-se ao contrato 
assinado com a CPTM para a fabricação de 35 trens de 8 carros cada um, conforme 
divulgado na nota nº 1. (b) Em 31/12/2019 e de 2018, a Companhia possui adian-
tamento a partes relacionadas, conforme detalhado na nota nº 10. 7. Impostos a 
Recuperar:         2019      2018
ICMS 135.955 133.053
COFINS sobre Faturamento pendente de realizar - 32 
PIS sobre Faturamento pendente de realizar - 191
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 1.372 1.468
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL 2.529 8.939
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ 12.812 12.322
INSS a Recuperar 2.326 2.695
Provisão para não realização de crédito de ICMS (*) (40.786) (53.203)
Total 114.208 105.497
Ativo circulante 19.039 25.647
Ativo não circulante 95.169 79.850
(*) A Companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados e a provi-
são para perdas necessárias, de acordo com as projeções de utilização desses créditos. 
8. Imobilizado e Intangível:                                                    2019                                   2018
 Taxa média anual  Depreciação Valor Valor
 de depreciação - %   Custo    acumulada  Residual  Residual
Edifícios 4 83.120 (32.734) 50.386 53.740
Máquinas e equipamentos 10 30.969 (30.110) 859 3.785
Ferramentas 10 1.624 (1.624) - -
Móveis e utensílios 10 2.560 (2.450) 110 323
Veículos 20 206 (206) - -
Equipamentos de informática 20 904 (896) 8 2
Instalações e equipamentos de telefonia 10 26.743 (23.560) 3.183 5.911
Software 10 1.490 (1.135) 355 47
Benfeitorias em imóveis de terceiros 33 335 (335) - -
Direito de Uso (*) - 1.525 (513) 1.012 -
Imobilizações em andamento - 3.453 - 3.453 537
Terreno - 3.500 - 3.500 3.500
Total  156.429 (93.563) 62.866 67.845
(*) Se referem aos contratos de aluguel que passaram a ser contabilizados de acordo 
com o CPC 16. A movimentação do ativo imobilizado para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2019 e de 2018 é como segue:        2019      2018
Saldo no início do exercício 67.845 77.622
Adições: Aquisições 4.985 14
Baixas (148) -
Depreciação (9.816) (9.791)
Saldo no fim do exercício 62.866 67.845
Em 31/12/2019 e de 2018, a Companhia não possuía bens imobilizados dados como 
penhora e aval em operações de empréstimos e financiamentos bancários, nem arro-
lados em defesa de processos judiciais. 9. Investimento em Coligada: A Companhia 
possui participação na CTRENS de 1%, cujo valor em 31/12/2019 é de R$9.147 e 
avaliado pelo valor justo. O valor em 31/12/2018 era de R$2.888 avaliado pelo custo. 
10. Partes Relacionadas:        Ativo              Passivo            Transações   
CAF Espanha:  2019  2018  2019  2018  2019  2018
Contas a receber  2.276 3.873 - - - -
Fornecimento de materiais  - - 1.813 4.441 - -
Vendas  - - - - 2.747 4.406
Compras  - - - - (16.647) (12.545)
Adiantamentos a fornecedores 266 726 - - - -
Adiantamentos de clientes - - 0 58 - -
Vendas - - - - 227 -
Compras  - - - - - (488)
CAF Signalling:   
Fornecimento de materiais - - 281 275 - -
Rail Line Components: 
Fornecimento de materiais - - 3.407 - - -
Compras  - - - - (2.381) (351)
Tradinsa:   
Fornecimento de materiais - - 933 - - -
Compras  - - - - (960) -
Cofema: Compras - - - - (104) -
CAF Mexico S.A de CV:   
Contas a receber 9 - - - - -
Vendas - - - - 471 -
Sermantrén: Contas a receber - 222 - - - -
Prestação de serviços - - - - 19 960
CAF IP:   
Empréstimos - curto prazo - - 10.873 136.277 - -
Juros sobre empréstimos  - - 658 1.096 - -
Despesas financeiras 
(juros sobre empréstimos)  - - - - (4.045) (7.458)
CTRENS:   
Contas a receber (a) 7.322 7.053 - - - -
Adiantamentos (a) - - 28.996 20.422 - -
Prestação de serviços (a)  - - - - 29.943 39.049
Vendas (a) - - - - 5.563 -
Compras - - - - (258) -
Outros créditos/receitas financeiras 661 522 - - 925 919
Total 10.534 12.396 46.961 162.569 15.500 24.492
Contas a receber 9.607  11.148 - - - -
Adiantamentos a fornecedores 266 726 - - - -
Fornecedores – parte relacionada - - 6.434 4.716 - -
Adiantamentos - circulante - - 28.996 20.480 - -
Compras - - - - (20.350) (13.384)
Vendas - - - - 9.008 4.406
Outros créditos 661 522 - - 925 919
Empréstimos - curto prazo - - 11.531 137.373 - -
Despesas financeiras - - - -  (4.045) (7.458)
Prestação de serviços - - - -  29.962 40.009
(a) Os saldos e as transações com a CTRENS estão relacionados ao contrato de 
prestação de serviços de assessoria técnica de manutenção de trens e industria-
lização, conforme detalhado na nota nº 1. As condições comerciais das transações 
com partes relacionadas foram estabelecidas entre as partes e podem não refletir as 
condições que seriam praticadas com terceiros. 
11. Obrigações Tributárias:         2019      2018
Impostos a recolher sobre projetos em andamento 4.477 3.586
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 499 616
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 500 1.318
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 186 279
Imposto Sobre Serviços – ISS 127 184
Programa de Integração Social - PIS a recolher 125 135
COFINS a recolher 622 582
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL a recolher 8 8
Outras 49 159
Total 6.593 6.867 
12. Empréstimos com Partes Relacionadas: A Companhia celebrou contratos de 
empréstimos com sua parte relacionada ICF denominados em euros (€), como segue:
Valor contratado Encargos anuais          Vencimento   2019     2018
€ 6.100 Libor + 3,5% Fevereiro de 2019  27.078
€ 10.800 Libor + 3,5% Janeiro de 2019  48.552
€ 11.000 Libor + 3,5% Março de 2019  49.314
€ 2.800 Libor + 3,5% Março de 2019  12.429
€ 2.400 Libor + 3,5% Dezembro de 2020 11.531 -
   11.531 137.373
A movimentação do saldo de empréstimos e financiamentos entre partes relaciona-
das para o exercício findo em 31/12/18 e de 2019 é como segue: 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 379.193
Captações de empréstimos 118.493
Amortização do principal (385.458)
Despesas de juros 7.458
Amortização de juros (13.416)
Variação cambial 31.103
Saldo em 31 de dezembro de 2018 137.373
Captações de empréstimos 10.881
Amortização do principal (141.419)
Despesas de juros 4.045
Amortização de juros (4.444)
Variação cambial 5.095
Saldo em 31 de dezembro de 2019 11.531
13. Provisão Para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas: A Companhia cons-
tituiu, em 31/12/19 e de 2018, provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 
para as causas classificadas pelos assessores legais com risco de perda provável. 
O valor provisionado refere-se ao montante que os assessores legais consideram 
que a Companhia desembolsará nesses processos. As provisões são revisadas e 
ajustadas com base na evolução dos processos e no histórico das perdas na melhor 
estimativa corrente. As obrigações estimadas estão demonstradas a seguir:
   Tributárias Trabalhistas    Cíveis (1)      Total
Saldo em 31/12/2017 1.993 8.311 3.177 13.481
Complementos 1.615 4.888 8.541 15.044
Reversões (557) (2.861) (1.924) (5.342)
Saldo em 31/12/2018 3.051 10.338 9.794 23.183
Complementos 10.459 12.959 171.283 194.701
Reversões - (8.464) (9.794) (18.258)
Saldo em 31/12/2019 13.510 14.833 171.283 199.626
(1) Em 03/2014, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, após a 
conclusão do inquérito administrativo iniciado em 05/2013, envolvendo diversos fa-
bricantes ferroviários, incluindo a Companhia, iniciou processo administrativo decor-
rente de supostas práticas anticoncorrenciais desses fabricantes. A Companhia 
apresentou defesa preliminar e vem continuamente colaborando com as autorida-
des, prestando os esclarecimentos necessários. Em 07/2019, o tribunal do CADE 
emitiu uma decisão administrativa determinando que a Companhia pague uma mul-
ta de R$ 167.057.982,53 e aconselhou as autoridades competentes a não conceder 
subsídios e benefícios fiscais por um período de cinco anos. Em 30/06/19, a Com-
panhia provisionou essa contingência no resultado do semestre e vem corrigindo o 
valor mensalmente pela Taxa Selic. A decisão do CADE não entrou em vigor até a 
data de emissão destas demonstrações financeiras. A Companhia rejeita a conde-
nação e multa imposta pelo CADE e argumenta que, com relação aos fatos investi-
gados, sempre atuou em estrita conformidade com a lei aplicável. Quando a decisão 
do CADE entrar em vigor, a Companhia passará a interpor recursos nos tribunais 
brasileiros. Os assessores jurídicos da Companhia consideram que existe uma 
chance razoável de que a penalidade seja reduzida a um valor substancialmente 
inferior ao mencionado e não excluem a anulação total da multa imposta. Adicional-
mente, em 31/12/19 e de 2018, em decorrência do referido processo, o montante de 
R$902, mantido em conta corrente, está bloqueado. Na presente data espera-se a 
resolução do recurso especial para que o referido levantamento se torne definitivo. 
Além disso, como resultado das investigações conduzidas pelo CADE, outras auto-
ridades, incluindo Ministério Público do Estado de São Paulo, instauraram proces-
sos judiciais. Destacamos as seguintes ações cíveis relacionadas ao Procedimento 
do CADE: a. Ação Civil Pública nº 1051058-75.2014.8.26.0053 (4ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de São Paulo); ação judicial proposta pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo em face de CPTM, Siemens, Alstom Brasil, CAF Brasil Indús-
tria e Comércio S.A., Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles S.A. - CAF, 
TTrans, Bombardier Brasil, MGE, Mitsui, Temoinsa, Tejofran, MPE. Ação civil pública 
na qual o MPSP pede, entre outras coisas: declaração da nulidade das ofertas de 
manutenção da Série 2000, 2100 e 3000 (primeira rodada); e o reembolso em valo-
res relevantes ao Estado por danos materiais e morais. O processo está em fase de 
apresentação de defesas pelas empresas. b. Ação Civil Pública nº 1036329-
10.2015.8.26.0053 (5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo); ação 
judicial proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de CPTM, 
Siemens, Alstom Brasil, CAF Brasil Indústria e Comércio S.A., TTrans, Bombardier 
Brasil, MGE, Mitsui, Temoinsa, Tejofran. Ação civil pública na qual o Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo pede entre outras coisas: Declaração de nulidade de 
vários procedimentos licitatórios e reparação plena dos danos materiais e morais 
causados em valores relevantes. Em 16/12/19, a companhia apresentou embargos 
de declaração. O estado atual do processo ainda está na fase de instrução. c. Ação 
de Reparação de Danos nº 0031997-85.2013.8.26.0053 (4ª Vara da Fazenda Públi-
ca); ação judicial proposta pelo Estado de São Paulo, Companhia Paulista de Trens 
- CPTM e Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ em face de Siemens 
Ltda., Siemens AG, CAF Brasil Indústria e Comércio S.A., Construcciones y Auxilia-
res de Ferrocarriles S.A.- CAF e Outros. Ação de reparação de danos na qual re-

quer-se a condenação das demandadas ao pagamento do valor correspondente ao 
sobrepreço praticado em todos os contratos e subcontratos nos quais havia a fixa-
ção de preços entre as empresas, cujo valor será determinado em laudo definitivo 
ao final do processo. CAF Brasil foi citada em janeiro de 2015. A companhia apre-
sentou sua defesa em 28/08/19. Atualmente se espera a expedição de notificações 
a demais empresas citadas pelo Ministério Público Estadual. A CAF Brasil faz parte 
de um consórcio em Cuiabá (Mato Grosso) cujo objetivo é o cumprimento de um 
contrato de construção de uma nova linha de trem e o fornecimento de material ro-
dante para a linha de trem. O escopo da CAF no consórcio implica basicamente o 
fornecimento do material rodante e a sinalização. O consórcio e o cliente estão 
atualmente envolvidos em diversos processos, entre outros assuntos, a possível 
violação de contrato por ambas as partes está em análise, principalmente, em rela-
ção ao trabalho de engenharia civil. Neste sentido, no presente momento, os conse-
lheiros jurídicos da CAF Brasil consideram que o Consórcio possui sólidos argu-
mentos para justificar a sua defesa e defender que a falta de conclusão do trabalho 
é o resultado do não cumprimento de compromissos por parte do cliente. Em qual-
quer caso, se uma ordem judicial for emitida contra o Consórcio em relação a isso, 
uma vez que as violações são atribuídas principalmente a outros membros do Con-
sórcio, a CAF poderá reclamar as potenciais perdas desses membros. Em 31/12/19 
e de 2018, o valor, devido há mais de 180 dias, reconhecido no “Contas a receber 
de clientes” no ativo não circulante em relação a este contrato, líquido dos adianta-
mentos recebidos, foi de R$59.304 e nenhum valor foi reconhecido por reivindica-
ções adicionais sobre o contrato original. Sobre estes recebíveis está constituída 
provisão de R$ 22.540 em 31/12/19 (R$ 13.424 em 31/12/18), em consonância com 
o CPC 48. Destacamos que esta provisão é constituída para a integralidade do sal-
do a receber de clientes (conforme nota 5), levando em conta o montante do saldo 
em aberto, o prazo estimado de recebimento e a probabilidade de perda, conforme 
análise dos principais ratings aplicados a cada cliente. De todos os processos que 
estão em curso relacionados ao contrato de Cuiabá, apenas o processo administra-
tivo de rescisão contratual n.º 535196/2017, se tiver seus efeitos extrapolados, po-
derá futuramente impactar de forma desfavorável o saldo de contas a receber de 
clientes. Em referido processo administrativo o Estado visa rescindir unilateralmente 
o contrato administrativo n.º 037/2012/SECOPA, em função de supostas irregulari-
dades. Em julgamento realizado em 10/12/19, foi negado provimento ao recurso in-
terposto perante o STJ no qual se discutia a decisão administrativa que rescindiu o 
Contrato por culpa exclusiva do Consórcio, determinando a aplicação de multa e 
ressarcimento de valores ao erário. A análise dos assessores é de que deve-se 
centrar esforços no julgamento do mandado de segurança já impetrado em 2018, no 
qual se discute o mérito da decisão do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da 
propositura de uma medida mais abrangente, de outro rito (ação de procedimento 
comum), para discutir o mérito do processo de rescisão em 1º grau de jurisdição, 
caso necessário. Neste contexto, a administração da CAF Brasil não considera que 
pelo atual andamento dos processos relacionados ao projeto de Cuiabá exista um 
risco provável de realização do contas a receber em aberto a ser provisionado em 
complemento à provisão já contabilizada para todos os saldos de contas a receber. 
O Grupo CAF e a Companhia continuam com a defesa de seus interesses nesses 
processos. Entretanto, até a data atual não é possível determinar qual será o resul-
tado desses processos, nem o impacto que teriam nas demonstrações financeiras 
da Companhia em caso de um desfecho desfavorável, motivo pelo qual não há re-
gistro de nenhum passivo contingente nas demonstrações financeras. 14. Provisão 
Para Garantia: Nos contratos comentados na nota nº 1, para a construção de trens 
no Brasil, a Companhia assume todas as responsabilidades quanto ao funciona-
mento dos trens e eventuais vícios ocultos e/ou defeitos de montagem eventualmen-
te detectados pelo prazo de dois anos a partir da data da entrega de cada unidade; 
para tanto, efetuou uma estimativa de potenciais custos a incorrer relacionados aos 
trens entregues e contabilizou uma provisão para garantia no montante de 
R$42.052 em 31 de dezembro de 2019 (R$43.220 em 31/12/18).
         2019      2018
Saldo no início do exercício 43.220 32.827
Complementos 30.882 38.678
Reversões (32.050) (28.285)
Saldo no fim do exercício 42.052 43.220
15. Patrimônio Líquido: a) Capital social - Em 31/12/19, o capital social autorizado, 
subscrito e integralizado é de 761.825.920 (em 31/12/18 era de 629.374.720) ações 
ordinárias nominativas com valor nominal de R$1,00, distribuídas da seguinte forma:
          2019      2018
CAF Investment Projects, S.A. (0) - 621.875
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (0,97%) 7.425 7.425
CAF Diversified Business Development, S.A. (99,03%) 754.401 75
Total 761.826 629.375
As companhias brasileiras devem registrar no Banco Central do Brasil - BACEN os in-
vestimentos estrangeiros e os respectivos lucros capitalizados, para permitir a remes-
sa de dividendos ou repatriação do capital. O capital estrangeiro está registrado no 
BACEN de acordo com o Certificado de Registro RDE-IED nº IA073573, nº IA027760 
e nº IA027761, de 31/12/19. A remessa de dividendos, a repatriação e os reinvesti-
mentos externos estão sujeitos à regulação do BACEN. Em 2019, o capital social foi 
aumentado em R$132.451 por meio de aporte de capital feito pela CAF Diversified 
Business Development, S.A., aumentando assim o seu percentual de participação 
na Companhia. b) Constituição de reservas e destinação do resultado - A reserva 
legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social 
nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 
O estatuto social da Companhia prevê a forma de distribuição dos lucros apurados 
no encerramento das demonstrações financeiras, os quais, quando distribuídos, são 
debitados diretamente à rubrica “Lucros acumulados”. c) Ajuste de Avaliação Patrimo-
nial - Em 2019 a variação correspondente à avaliação do investimento na Ctrens pelo 
valor justo foi registrada diretamente em conta do Patrimônio Líquido. Até 2018 este 
investimento foi avaliado pelo custo. 16. Receita Líquida:      2019     2018
Receita bruta de venda de produtos e mercadorias 20.105 28.207
Receita bruta de serviços prestados 52.328 98.530
Impostos incidentes sobre faturamento (9.285) (15.684)
Total 63.148 111.053
17. Despesa Por Natureza:         2019      2018
Depreciação e amortização 9.816 9.791
Salários e benefícios 52.916 67.521
Matérias-primas e materiais de consumo utilizados 23.442 25.984
Custos de fabricação de trens 4.447 6.376
Provisão para não realização de créditos de ICMS (12.417) (187)
Provisão para garantia (1.168) 10.393
Provisão para penalidades contratuais - 2.832
Seguros 1.184 5.058
Serviços prestados 16.989 27.609
Transporte de materiais 675 2.253
Conservação, aluguéis, energia e água 2.017 2.860
Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas 176.443 -
Outras 14.401 27.535
Total 288.745 188.025
Classificadas como: 
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados 94.519 144.797
Despesas gerais e administrativas 26.847 29.570
Outras despesas operacionais, líquidas 167.379 13.658
Total 288.745 188.025
18. Resultado Financeiro: Receitas financeiras:      2019      2018
Rendimentos sobre aplicações financeiras 407 265
Juros sobre o capital próprio recebido de coligada 325 469
Dividendos recebidos de coligada 600 450
Juros recebidos de clientes - 47
Juros de atualização tributária 7.858 -
Outras 200 -
Total 9.390 1.231
Despesas financeiras: Juros e encargos financeiros (228) (48)
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas (4.045) (7.458)
Perdas líquidas com operações com derivativos (7.936) (14.100)
Outras (1.215) (338)
Total (13.424) (21.944)
Variação cambial: Receita de variação cambial 344 3.052
Despesa de variação cambial (695) (2.207)
Total (351) 845
19. IR e CS: a) Diferidos ativo - O IR e a CS diferidos são registrados para refletir os 
efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre as bases fiscais de 
ativo e passivo e seu respectivo valor contábil. O IR e a CS diferidos têm a seguinte 
origem:       2019      2018
Provisão para não realização de créditos de ICMS 40.787 53.203
Provisão para garantia 42.052 43.220
Provisão variação cambial competência (a) - 20.938
Provisão para obsolescência de estoque 4.424 4.426
Provisão para riscos trabalhistas e tributários 28.343 23.183
Outras provisões 1.085 3.178
Provisão para débitos incobráveis 24.313 16.031
Provisão para gastos cobertura derivativos - 3.631
Provisão para penalidades contratuais 6.933 6.933
Provisão para não recuperação de impostos diferidos ativos (b) (55.347) (82.153)
 92.590 92.590
Alíquota de IR e CS 34% 34%
IR e CS à taxa nominal 31.481 31.481
(a) A Companhia vinha tributando a variação cambial pelo regime de caixa nos exer-
cícios de 2018 e 2019. No entanto decidiu começar a tributar a variação cambial pelo 
regime de competência a partir de 2020, oferecendo à tributação no encerramento do 
exercício de 2019 o saldo acumulado de variação cambial não realizada. (b) Consi-
derando a projeção de geração de lucro tributável, o IR e a CS diferidos ativos serão 
integralmente compensado nos próximos exercícios; contudo, não é possível estimar 
com razoável precisão os exercícios em que as diferenças temporárias serão realiza-
das. Desta forma, estão ativados apenas os valores que se estimam recuperar nos 
próximos 10 anos pelos contratos de fornecimento já existentes, sem estimar novas 
vendas para fins desta análise. b) Correntes e diferidos no resultado do exercício - A 
conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e 
da despesa de IR e CS debitada em resultado é demonstrada como segue:
        2019       2018
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (229.982) (96.840)
Alíquota combinada de IR e contribuição social (34%) (34%)
Crédito (despesa) de IR e CS à taxa nominal 78.194 32.926
Efeito do IR e da CS sobre diferenças permanentes: 
Outras, líquidas (1) (58.513) (4.360)
Reversão de créditos fiscais reconhecidos em anos anteriores 9.114 (74.671)
Créditos fiscais não reconhecidos (28.795) (31.074)
Crédito (despesa) de IR e CS - (77.179)
(1) Além das diferenças permanentes usuais e isoladamente imateriais, em 2019 
não foi constituído imposto diferido sobre a provisão cível referente ao processo do 
CADE mencionado na NE 13, uma vez que a eventual confirmação do risco não 
será um gasto dedutível. Em 2018 e 2019, a Companhia reavaliou os aspectos de 
realização do saldo de impostos diferidos, observando a utilização desses ativos com 
a expectativa de lucros futuros e considerando o histórico de lucros operacionais 
gerados em exercícios anteriores. 20. Gestão de Riscos e Instrumentos Financei-
ros: Considerações gerais e políticas - A Companhia contrata operações envolvendo 
instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam 
a atender às suas necessidades operacionais e financeiras. São contratadas aplica-
ções financeiras, empréstimos com partes relacionadas e instrumentos financeiros 
derivativos. A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de políti-
cas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, estabeleci-
dos para o Grupo CAF. Categorias de instrumentos financeiros. 2019, Classificação; 
Ativos financeiros: Caixa e equivalentes de caixa 19.514 Custo amortizado; Contas 
a receber 246.713 Custo amortizado; Contas a receber - partes relacionadas 9.607 
Custo amortizado; Outros créditos - partes relacionadas 661, Custo amortizado; 
Total, 276.495, -; Passivos financeiros: Empréstimos e financiamentos parte relacio-
nada, 11.531, Custo amortizado; Fornecedores, 21.371, Custo amortizado; Contas 
a receber - partes relacionadas 6.434, Custo amortizado; Total, 39.336, - ; Políticas 
para contratação de instrumentos financeiros derivativos - Em virtude das obrigações 
financeiras assumidas pela Companhia em moedas estrangeiras decorrentes de em-
préstimos com partes relacionadas, contratos de vendas e importação de insumos 
produtivos, a Administração pode contratar operações com instrumentos financeiros 
derivativos para minimizar riscos cambiais, obedecendo aos níveis de exposição vin-
culados a esses riscos. Para exposições cambiais, a Companhia contrata operações 
com instrumentos financeiros derivativos do tipo “Non-Deliverable Forward - NDF”. 
Fatores de risco financeiro - a) Risco de concentração e crédito de clientes - Em 
virtude das características operacionais e do tamanho do mercado metroferroviário 
brasileiro, os produtos da Companhia são vendidos mediante contratos de compra 
de valores relevantes, firmados com um número concentrado de clientes, que re-
presentam um volume significativo de suas vendas, conforme divulgado na nota 
nº 1. Em 2019 e 2018, a receita operacional foi concentrada substancialmente em 
cinco clientes. Adicionalmente, existe o risco de uma contraparte não cumprir com 
suas obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. 
Atualmente, a Companhia mantém transações comerciais com empresas e órgãos 
governamentais e também com partes relacionadas. Em 31/12/19 a Administração 

registrou provisão para créditos de liquidação duvidosa por valor de R$24.313, 
(R$16.031 em 31/12/18). A Companhia ainda considera baixo o risco de crédito das 
operações que mantém em instituições financeiras consideradas pelo mercado como 
de primeira linha. b) Risco de taxa de câmbio - Decorre principalmente da volatilida-
de da taxa de câmbio e seu impacto, principalmente do caixa mantido em moeda 
estrangeira e empréstimos com partes relacionadas, denominados em euro (€). Em 
31/12/2019 e 2018, a exposição cambial, preponderantemente indexada ao euro (€), 
é demonstrada conforme o quadro a seguir:       2019       2018
Posições ativas: Conta-corrente em moeda estrangeira 79 8.628
   79 8.628
Posições passivas: Contas a pagar a terceiros (61) (132)
Contas a pagar com partes relacionadas  (6.120) (2.093)
Empréstimos com partes relacionadas (11.531) (137.373)
   (17.712) (139.598)
Total de exposição cambial líquida (17.633) (130.970)
c) “Hedge accounting” - A Companhia designa certos instrumentos de “hedge”, 
incluindo derivativos, derivativos embutidos e não derivativos relacionados a risco 
com moeda estrangeira, como “hedge” de valor justo e “hedge” de fluxo de caixa, 
para as operações consideradas como sendo de compromisso firme e altamente 
prováveis, respectivamente, para as quais os registros dos efeitos das variações 
nos valores justos dos instrumentos financeiros derivativos são efetuados, respec-
tivamente: (i) no resultado do exercício; e (ii) em “Outros resultados abrangentes”, 
no patrimônio líquido, revertendo-os contra as rubricas “Receitas financeiras” ou 
“Despesas financeiras”, no momento da liquidação de cada operação. Para o encer-
ramento das demonstrações financeiras de 31/12/19 e de 2018, devido à natureza 
das operações e dos contratos firmados pela Companhia, as operações de NDFs 
foram eleitas como operações de proteção de valores justos, em que os efeitos 
das variações nos valores justos foram registrados diretamente no resultado do 
exercício, tendo como contrapartida o registro de um ativo no mesmo montante, 
para compensação do efeito do “hedge” no resumo. Em 31/12/19 e de 2018, as 
seguintes operações estavam designadas como “hedge” de valor justo: A Compa-
nhia assinou contratos para o fornecimento de trens com clientes denominados 
em euro (€) e, dessa forma, também assinou contratos futuros de moeda do tipo 
NDF (posição comprada), para a cobertura do risco de taxa de câmbio decorrente 
dessas transações futuras previstas, que foram designados como “hedge” de valor 
justo. Em 31/12/2019 a Companhia assinou também contratos de empréstimos com 
sua parte relacionada CAF IP denominados em euros (€) e, dessa forma, tam-
bém assinou contrato futuro de moeda do tipo NDF, para proteger o correspon-
dente risco de taxa de câmbio, tendo sido designado como “hedge” de valor justo.
 Valor Efeito acumulado até 
   nocional  31/12/2019 valor justo Resultado
Posição vendida 10.837 20 Perda
Resultado do “hedge accounting” - 20 -
Em 31 de dezembro de 2018, os contratos de empréstimos com sua parte relaciona-
da CAF IP denominados em euros (€) estão detalhados a seguir:
 Valor Efeito acumulado até 
   nocional  31/12/2018 valor justo Resultado
Posição vendida 136.431 4.178 Perda
Resultado do “hedge accounting” - 4.178 -
Estimativa dos valores justos - O valor justo dos instrumentos financeiros que não 
são negociados em mercados ativos (por exemplo, derivativos de mercado de bal-
cão) é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa 
diversos métodos e define premissas que são baseadas nas condições de mercado 
existentes na data de encerramento das demonstrações financeiras. O valor justo de 
contratos de câmbio a termo é determinado com base em taxas de câmbio a termo, 
cotadas na data de encerramento das demonstrações financeiras. Estima-se que 
os saldos das contas a receber de clientes e das contas a pagar aos fornecedores, 
registrados pelos valores contábeis, estejam próximos de seus valores justos de 
mercado, dado o curto prazo das operações realizadas. A Companhia aplica as 
regras de hierarquização para avaliação dos valores justos de seus instrumentos 
financeiros, conforme as práticas contábeis do pronunciamento técnico CPC 40 - 
Instrumentos Financeiros: Evidenciação, mensurados no balanço patrimonial, o que 
requer a divulgação das mensurações do valor justo de acordo com os níveis da se-
guinte hierarquia: • Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos 
e passivos idênticos (Nível 1). • Informações, além dos preços cotados, incluídas 
no Nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, direta (ou seja, 
como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2). • Isenções 
para ativos ou passivos que não se baseiam nos dados adotados pelo mercado (ou 
seja, inserções não observáveis) (Nível 3). A tabela a seguir apresenta os ativos 
mensurados ao valor justo:
2019                         Nível 1  Nível 2  Nível 3 Saldo total
Ativos financeiros ao valor justo:  
Derivativos - 20 - -
Total do ativo - 20 - -
2018                        Nível 1  Nível 2  Nível 3 Saldo total
Ativos financeiros ao valor justo:  
Derivativos - 4.178 - -
Total do ativo - 4.178 - -
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como 
títulos mantidos para negociação e disponíveis para venda) baseia-se nos preços 
de mercado cotados na data de encerramento das demonstrações financeiras. Um 
mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente 
disponíveis a partir de uma bolsa de valores, distribuidor, corretor, grupo de indús-
trias, serviço de precificação ou agência reguladora e se esses preços representa-
rem transações de mercado reais, que ocorrem regularmente em bases puramente 
comerciais. O preço de mercado cotado utilizado para os ativos financeiros mantidos 
pela Companhia é o preço de concorrência atual. O valor justo dos instrumentos 
financeiros que não são negociados em mercados ativos (por exemplo, derivativos 
de balcão) é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas 
de avaliação maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado em que estão dis-
poníveis e confiam o menos possível nas estimativas específicas da Companhia. Se 
todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem 
adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 2. Se uma ou mais in-
formações relevantes não estiverem baseadas em dados adotados pelo mercado, o 
instrumento estará incluído no Nível 3. As técnicas de avaliação específicas utilizadas 
para valorizar os instrumentos financeiros, conforme as regras do Nível 2, incluem: 
• Preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras 
para instrumentos similares. • O valor justo de “swaps” de taxa de juros é calculado 
pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados com base nas curvas de 
rendimento adotadas pelo mercado. • O valor justo dos contratos de câmbio futuros 
é determinado com base nas taxas de câmbio futuras na data de encerramento das 
demonstrações financeiras, com o valor resultante descontado ao valor presente. • 
Outras técnicas, como a análise de fluxos de caixa descontados, são utilizadas para 
determinar o valor justo dos instrumentos financeiros remanescentes. A Companhia 
não possui instrumentos financeiros avaliados a valores justos, conforme o Nível 3, 
para os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018. Valores justos de instrumentos 
financeiros avaliados pelo custo amortizado. Aplicações financeiras - Os valores 
das aplicações financeiras registrados nas demonstrações financeiras aproximam-
se dos valores de realização em virtude de as operações serem efetuadas a juros 
pós-fixados e apresentarem disponibilização imediata. d) Análise de sensibilidade 
do risco cambial - A Companhia não tem exposição ao risco cambial por ter suas 
operações em moedas estrangeiras asseguradas como descrito no item c) anterior. 
e) Risco de flutuação de preço de venda de seus produtos, prestação de serviços 
e custo de aquisição de materiais. Os preços dos produtos e serviços prestados 
pela Companhia estão amparados em contratos anteriormente firmados com seus 
clientes; portanto, não há risco significativo de oscilação não esperada. f) Gestão de 
capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguar-
dar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno a acionistas 
e benefícios a outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital 
ideal para reduzir esse custo. Condizente com outras companhias do setor, a Com-
panhia monitora o capital com base na evolução do seu lucro líquido e do retorno 
sobre o investimento (“Return On Investment - ROI”). Esses índices correspondem a:
           2019        2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (229.982) (174.019)
Capital social 761.826 629.375
Retorno sobre o investimento (0,30) (0,28)
21. Cobertura de Seguros: Em 31/12/19, a Companhia possuía cobertura de se-
guros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado e para 
os estoques, por valores considerados pela Administração suficientes para cobrir 
eventuais perdas. 22. Compromissos Assumidos: A Companhia assumiu diver-
sos compromissos comerciais e financeiros acordados nos contratos celebrados 
com clientes, incluindo partes relacionadas, que estão detalhados na nota nº 1. 23. 
Benefícios a Funcionários: A Companhia concede participação nos resultados a 
seus funcionários, vinculada ao alcance de metas operacionais e objetivos espe-
cíficos, estabelecidos e aprovados no início de cada exercício. Foram registrados 
na demonstração do resultado do exercício, na rubrica “Despesas gerais e admi-
nistrativas”, R$1.051 em 31/12/19 (R$1.850 em 31/12/18) a título de participação 
nos resultados. 24. Evento Subsequente: O surgimento do novo Coronavírus, CO-
VID-19, na China em 01/20 e sua recente expansão global a um grande número de 
países levou o surto viral a ser classificado como uma pandemia pela Organização 
Mundial de Saúde desde 11/03/20. Levando-se em consideração a complexidade 
dos mercados devido à sua globalização e à ausência, até o momento, de um 
tratamento médico eficaz contra o vírus, as consequências para as operações da 
Companhia são incertas e dependerão em grande medida da evolução e exten-
são da pandemia nos próximos meses, bem como da capacidade de resposta e 
adaptação de todos os agentes econômicos impactados. Portanto, na data da 
elaboração destas Demonstrações Financeiras é prematuro realizar uma avaliação 
detalhada ou quantificação dos possíveis impactos que o COVID-19 terá sobre a 
Companhia devido à incerteza sobre suas consequências, a curto, médio e longo 
prazo. No entanto, o Administração da Companhia realizou uma avaliação prelimi-
nar da situação atual de acordo com as melhores informações disponíveis. Como 
destacado anteriormente tais informações podem estar incompletas. Destacam-se 
os seguintes aspectos a partir dos resultados desta avaliação: • Risco de liquidez: 
Espera-se que a situação geral do mercado leve a um aumento global das tensões 
de liquidez na economia, bem como a uma contração no mercado de crédito. Nesse 
sentido, a Companhia possui o saldo de tesouraria que apresenta em seu balanço 
patrimonial, bem como as linhas de crédito e financiamento concedidas por diversas 
instituições financeiras, a capacidade de obter financiamento de empresas do gru-
po, que, juntamente com a implementação de planos específicos para a melhoria e 
gestão eficiente da liquidez, permitirá enfrentar essas tensões. • Risco de operação: 
a mudança e a situação imprevisível dos eventos podem levar à ocorrência de ris-
co de interrupção temporária da atividade/vendas ou, eventualmente, uma quebra 
pontual da cadeia de suprimentos do Grupo ao qual pertence. Por essa razão, a 
Companhia estabeleceu grupos de trabalho e procedimentos específicos para mo-
nitorar e gerenciar em todos os momentos a evolução das suas operações, a fim de 
minimizar seu impacto nas operações. • Risco de continuidade (“going concern”): 
levando em conta todos os fatores acima, a Administração considera que a aplica-
ção do princípio da continuidade operacional da empresa permanece válido. Por fim, 
destaca-se que a Administração da Companhia está constantemente acompanhan-
do a evolução da situação, a fim de enfrentar com sucesso os possíveis impactos 
financeiros e não financeiros que possam ocorrer. 25. Autorização Para Emissão 
das Demonstrações Financeiras: As presentes demonstrações financeiras foram 
aprovadas para emissão pela Diretoria em reunião ocorrida em 8 de abril de 2020.

Diretoria: Renato de Souza Meirelles Neto - Diretor Presidente
Alessandre Edo Toso - Diretor

Maria Eugenia Marenco Rocha - Controller
Carlos Alberto Penna Leopoldo - Controller Contador CRC RJ 049147/O-0

À Administração da CAF Brasil Industria e Comércio S.A. Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras da CAF Brasil Industria e Comércio S.A. (“Sociedade”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/19 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demon-
strações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAF Brasil Industria e Comércio 
S.A. em 31/12/19, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes, em relação à 
Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e ap-
ropriada para fundamentar nossa opinião sobre as demonstrações financeiras. Ênfase: 
Transações com partes relacionadas - Conforme notas n° 1 e n° 10, a Sociedade 
mantém saldos e transações em montantes relevantes com partes relacionadas, para 
as quais as condições comerciais são estabelecidas entre as partes. Nossa opinião não 
contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da Administração e 
da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demon-
strações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Sociedade continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-

dos com a sua continuidade operacional e com o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rel-
evante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audito-
ria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 

mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos 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 Sociedade. • 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 
Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras 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 Sociedade 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a 
administração e 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, 8 de abril de 2020. Deloitte Brasil - Auditores 
Independentes Ltda. José Ricardo Faria Gomez Contador CRC n° 1 SP 218398/O-1

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
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Matéria de capa

#tenhacicatrizes

Elvil Fernandes

Gerindo o Caixa em tempos 
de COVID-19

Elvil Fernandes (*)

Estamos vivendo um momento único na história 
mundial, sem precedentes. Pessoas em casa sem 

poder sair, empresas com operação reduzida ou fun-
cionários trabalhando em home office e o comércio 
considerado essencial, também funcionando de forma 
diferenciada. 

Acompanhamos diariamente as notícias e evolução 
da pandemia nos meios de comunicação e redes sociais 
diariamente e a única coisa que é clara é que ainda 
temos um futuro incerto pela frente. 

Sem dúvida, esse cenário atual impacta diretamen-
te no Caixa das empresas, principalmente aquelas 
pequenas e médias, que sentem os efeitos de forma 
mais imediata. Por isso, seguindo o propósito de nosso 
trabalho, compartilhamos aqui algumas orientações 
no que diz respeito a planejamento financeiro:
	 •	 Mantenha	o	fluxo	de	caixa	atualizado	diariamente,	

inclusive com os compromissos já assumidos. Isso 
é importante para medir a capacidade de caixa 
para as próximas semanas e meses por conta da 
possÍvel e provável redução de faturamento. 

	 •	 Mantenha	seus	cadastros	atualizados	nos	bancos.	

Caso precisem de um capital de giro ou colchão 
financeiro, ter o cadastro atualizado ajudará 
muito na velocidade de aprovação de crédito. 

	 •	 Cuidado	com	o	cheque	especial,	se	antecipe	para	
não incorrer em dívidas de alto custo financeiro 
negociando linhas de credito menos custosas. 

	 •	 O	Governo	federal	tem	atuado	fortemente	junto	
ao Banco Central para criar soluções de crédito 
e renegociação de dívidas contratadas para 
pequenos e médios negócios. Alguns cuidados 
portanto devem ser observados:

 - Como está seu relacionamento com o banco? 
 - Já está no limite de endividamento?
 - Tem histórico de inadimplência? 
	 -	 Converse	com	seu	Gerente	ele	te	trará	melhores	

informações.

	 •	 Neste	 sentido,	para	quem	é	pequeno	e	médio	
empresario há uma linha de crédito disponível no 
SP Desenvolve https://www.desenvolve-sp.com.
br:444/softpar/index.html que está disponibili-
zando uma linha de capital de giro de curtíssimo 
prazo com carência de 12 meses e taxa de juros 
de aproximadamente 1% ao mes, bem abaixo do 
mercado bancário.

	 •	 Não	aumente	 seus	estoques	em	demasia,	 isso	
significa assumir compromissos financeiros de 

curto prazo sem a garantia de venda na velocidade 
necessária. 

	 •	 Fornecedores:	 Caso	 tenha	 dificuldade	 ou	
impossibilidade de cumprir com pagamentos 
a fornecedores, entre em contato com esses 
parceiros, explique a situação e proponha uma 
renegociação. Lembre-se, seus fornecedores 
também podem estar em dificuldade, portanto, 
agir com responsabilidade e transparência é o 
melhor caminho para solução de crises. 

	 •	 Recursos	Humanos:	Use	primeiramente	o	banco	
de horas (caso se aplique a seu negócio), em 
segundo momento, organize as férias de seus 
funcionários elegíveis (sempre fique de olho no 
custo de remuneração e encargos), caso seja 
possível, oriente seus funcionários trabalharem 
de casa. Em ultimo caso, depois de uma analise 
profunda e racional de cada caso, reveja o quadro 
de funcionários. 

Ainda	 no	 quesito	 Recursos	 Humanos,	 está	 dis-
ponível na rede bancária uma linha de crédito do 
BNDES	para	que	você	possa	garantir	o	pagamento	
de 85% de sua folha de salários por pelo menos dois 
meses, com a garantia de manutenção do quadro de 
colaboradores. São linhas de crédito de baixo custo 
de juros e carência.

Desejo que todos tenham sucesso em atravessar 
esta crise e ao sair do outro lado que sejamos mais 
fortes, humanos e sustentáveis.

Um	forte	Abraço,

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Bacha-
rel em Administração de Empresas com foco em finanças 

corporativas, MBA em Gestão de Negócios e Valuation. 
Educador Financeiro e Mentor para pequenos e médios 

empreendedores, palestrante, com + 20 anos atuando em 
empresas de pequeno, médio e grande porte em áreas 

de planejamento financeiro e estratégico. Consultor 
Especialista em Planejamento Financeiro – Orçamento 
corporativo, orçamento de projetos, plano de Negócios 

de longo prazo e viabilidade econômica de negócios 
existentes ou em fase de MVP. 

Saiba mais em compulsivos.org/doutororcamento.com.br
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Daniel Toledo (*) 

Mas, independentemente do que os move, é preciso fazer 
o processo de imigração corretamente, uma vez que se 
pretende morar, trabalhar ou estudar no país sendo que 

para cada situação, há um visto específico.

Há	alguns	casos	em	que	é	possível,	por	ascendência	de	algum	
familiar que tenha laços com a Europa, solicitar a cidadania o que 
pode facilitar em uma série de questões, como por exemplo, ter 
uma	queda	significativa	nas	taxas	anuais	das	Universidades,	que	
os portugueses chamam de propinas. Essa redução pode chegar 
a mais de 60 %, em relação aos alunos estrangeiros. Aqueles que 
desejam começar uma nova vida em Portugal, geralmente pro-
curam os grandes polos, onde possui maior oferta de emprego, 
como Lisboa, Porto, Sintra e Braga. 

A qualidade no ensino não muda muito, e nem em relação a 
serviço de saúde, a grande diferença fica mesmo por conta do 
valor dos alugueis, conhecidos como arrendamento. Afinal onde 
há mais estrutura e oportunidade, mais caro se torna a moradia. 
Separei alguns vistos mais procurados, e com mais resultados 
para os brasileiros que querem residir por lá, seja temporária ou 
permanentemente. Vale lembrar que atualmente, o brasileiro não 
precisa de visto para ingressar em Portugal a turismo, podendo 
ficar até 90 dias sem essa preocupação. 

Visto de estudante: quando você quer ir para o país para 
estudar, é necessário um contrato de matrícula com a univer-
sidade ou escola. Esse visto atende quem pretende fazer uma 
graduação, pós-graduação, doutorado ou mestrado, uma espe-
cialização ou curso dentro da área de trabalho do aplicante. Deve 
ser demonstrada também a capacidade financeira de permanecer 
no país durante o período de estudos e também é necessário um 
seguro-saúde, que atualmente é um dos requisitos para qualquer 
pessoa que queira viajar. 

Pessoalmente, acredito que esse último é muito importante 
e deveria ser obrigatório em todos os países, pois imprevistos 
podem acontecer e se acontecem, poder contar com esse 
recurso, o que vai significar uma economia muito grande. É 
importante lembrar também que o aplicante está indo para 
estudar.	Não	dá	para	misturar	ou	fazer	algo	diferente	enquanto	
está indo estudar, é preciso ser honesto e utilizar o visto para 
o seu propósito.

Visto D7 (aposentados): esse é um visto muito comum 
tanto para brasileiros quanto pessoas de outras nacionalidades. 

ConhEça os 
sEtE prinCipais 

Vistos para 
Morar 

lEgalMEntE 
EM portugal

Visto D3 (profissionais qualificados): esse é um visto 
que fazemos com bastante frequência. Bons exemplos do uso 
desse visto é para professores, mestres e doutores brasileiros 
que querem lecionar em Portugal. Existem muitos profissionais 
altamente qualificados que fazem esse visto como uma forma de 
intercâmbio	cultural	visando	dar	aulas	no	país.	Outros	que	tam-
bém utilizam são profissionais técnicos altamente qualificados, 
geralmente com mestrado ou doutorado.

golden Visa: nessa modalidade, que também fazemos bastante, 
é necessário fazer um investimento acima de 350 mil euros, como 
um imóvel ou empresa (geralmente são imóveis) e com isso pede 
o seu direito de residência. Esse é um processo que demora de 
três a seis meses, mas pode demorar um pouco mais e é um visto 
que pode funcionar com certeza absoluta para pessoas que tem 
um pouco mais de capacidade financeira. 

É	bem	parecido	com	o	EB-5	dos	EUA,	porém	com	uma	diferença	
de processamento de tempo e de valores, uma vez que hoje o EB-5 
custa aproximadamente 950 mil dólares. É importante ressaltar 
que	o	Golden	Visa	não	pode	ser	aplicado	para	quem	pretende	
morar em Lisboa ou Porto. Sugiro que entrem em contato com 
algum profissional especializado para entender melhor como 
funciona a questão de cidades e forma de aplicação.

startup Visa: por último um visto que temos feito muito para 
empreendedores, pois Portugal acaba sendo um local onde se 
pode	alastrar	o	próprio	negócio,	que	é	o	 startup	visa.	Muitos	
brasileiros querem começar um negócio e querem colocar em 
prática. Portugal pode ser um bom lugar para iniciar um projeto.

Os	requisitos	não	são	difíceis	de	atingir,	mas	dois	deles	preci-
sam	de	muito	cuidado.	O	primeiro	é	que	a	ideia	seja	realmente	
inovadora e que tenha um plano de negócios que demonstre 
crescimento, através de geração de empregos, desenvolvimento 
regional e capacidade da iniciativa de se sustentar ao longo de 
três	anos.	Outra	necessidade	é	que	essa	empresa	consiga	alcançar	
um valor superior a 350 mil euros em apenas três anos também.

Às vezes, pode parecer fácil, mas não é tão simples assim, porque 
é preciso lembrar que a empresa vai ser constituída em outro país, 
com outras culturas, moeda no qual a sua empresa precisa render 
regionalmente	e	então,	só	assim	se	alastrar	para	outros	lugares.	Mas	
será um excelente negócio se for estudado junto com o mercado.

(*) - É advogado da Toledo e Advogados Associados especializado em direito 
internacional, consultor de negócios internacionais e palestrante 

(www.toledoeassociados.com.br). 

proCEsso DE iMigração

Atende pessoas que comprovem ter uma renda passiva, que não 
precisem	trabalhar.	Geralmente,	é	chamado	de	visto	para	apo-
sentados. Se você é aposentado ou tem uma renda passiva alta, 
capaz de suportar a sua qualidade de vida, é possível solicitar 
esse visto em Portugal, que permite viver legalmente no país.

Talvez as pessoas confundam um pouco com a questão do tra-
balho, que não é o caso desse visto, que é exclusivo para pessoas 
que tenham uma renda passiva, seja uma aposentadoria, seja 
uma	previdência	privada	ou	algum	outro	tipo	de	rendimento.	O	
objetivo desse visto é subsistir sem a necessidade de um trabalho, 
então costuma ser escolhido entre os aposentados.

Visto D1 (trabalho): é utilizado quando você tem um convite 
de	uma	empresa	para	realizar	algum	trabalho	em	Portugal.	Ge-
ralmente, é solicitado através de uma empresa contratando um 
profissional com determinada característica técnica, direcionada 
para um cargo específico.

Visto D2 (empreendedorismo): para aqueles que querem 
empreender, abrir uma empresa, internacionalizar uma empresa 
ou produtos, com uma base de comercialização em Portugal, o 
visto D2 é comumente utilizado nessas ocasiões.

Muitos brasileiros pensam em ir para Portugal por uma série de razões. Muitos são atraídos 
pela excelente qualidade de vida, ótimas escolas e universidade. O idioma também tem um 

peso relevante nessa decisão porque a facilidade de comunicação pode abrir inúmeras portas.
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Risco Brasil: O que é? 
Onde vive? 

E do que se alimenta?

Quando o assunto 
é investimentos 
uma das primeiras 
informações a serem 
obtidas é o risco que a 
operação representa 
para justificar a 
rentabilidade esperada. 
Assim acontece para 
todos os investidores, 
seja ele pessoa 
física, jurídica ou 
institucional. Mas para 
o investidor estrangeiro, 
além das características 
do investimento, o risco 
do país também conta. 
Afinal, se a economia 
de um país vai bem, 
espera-se que o mercado 
interno esteja aquecido 
e o risco de calote 
(default) seja mínimo

Para ajudar os investi-
dores nesse processo, 
o mercado conta com 

as agências de classificação 
de risco, também conhe-
cidas como agências de 
rating. Trata-se de empresas 
independentes e especia-
lizadas, que acompanham 
as atividades financeiras 
de diversas instituições 
públicas e privadas, classi-
ficando o nível do risco de 
crédito de cada uma delas. 
Existem várias agências de 
rating pelo mundo, porém, 
a Moody’s, a Standard & 
Poor’s (S&P) e a Fitch são 
as maiores referências do 
mercado atualmente. 

A classificação (rating), 
define o "grau de inves-
timento" da instituição, 
empresa ou país. Por isso, 
as agências de classificação 
de risco estão ligadas direta-
mente na "credibilidade" de 
um país e nas condições de 
empréstimos que ele possa 
buscar com outros países. 

O racional é simples. As-
sim como ocorre na pessoa 
física, se você é um bom 
pagador, os juros serão me-
nores e, caso seja um mau 
pagador, os juros serão mais 
altos ou, até mesmo, será 
impossível contrair um novo 
empréstimo. 

Recentemente vimos o 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) negar novos 
empréstimos à Argentina 
devido ao alto risco de 
calote da dívida atual, 
por exemplo. Mas quan-
do o assunto é Brasil, os 
títulos da dívida pública 
brasileira deixaram de 
ser uma opção para inves-
tidores estrangeiros em 
2015. Na ocasião, o risco 
Brasil se elevou e o país 
perdeu os selos de bom 
pagador, passando a ocu-
par um grau especulativo 
de investimentos. Sem 
eles, além da captação no 
exterior ficar mais cara, 
vários fundos de pensão 
internacionais tiveram de 
encerrar os investimentos 
locais, acelerando a "fuga" 
do capital estrangeiro. 

Isso explica muito do que 
lemos atualmente sobre 
os recordes de retirada de 

investidores internacionais 
da nossa bolsa mesmo 
antes da crise atual e do 
novo patamar do dólar, 
afinal, ainda somos um país 
emergente, abaixo do grau 
mínimo para investimento, 
enfrentando uma pandemia 
de Coronavírus em meio a 
um conturbado ambiente 
político. Sem poder contar 
com as agências de rating, 
o investidor internacional 
se utiliza de outros dois 
indicadores. 

O primeiro, CDS (Credit 
Default Swap) ou como é 
popularmente conhecido, o 
"termômetro do Risco Bra-
sil", funciona como um "se-
guro" contra inadimplência. 
Contratado através de uma 
seguradora, ela irá emitir 
um título ao comprador e 
assumir o risco em caso de 
calote. Por isso, quanto mais 
alto é o CDS, mais arriscado 
o país é considerado pelos 
investidores. 

O outro é o Emerging 
Markets Bond Index Plus 
- EMBI+, popularmente 
conhecido como risco-país. 
O EMBI+ é um índice calcu-
lado diariamente pelo banco 
de investimentos JP Morgan 
e compara os títulos da dí-
vida emitidos pelos países 
emergentes com os títulos 
norte-americanos, conside-
rados os mais seguros do 
mundo. Nesse caso, quanto 
maior a diferença das taxas 
de juros (spread) entre os 
títulos, maior será a pontu-
ação do índice, indicando 
que os países emergentes 
estão em dificuldade. 

Conhecendo o objetivo 
de cada indicador, fica fácil 
acompanhar o sentimento 
dos investidores estrangei-
ros sobre os países emer-
gentes no momento em que 
enfrentamos uma crise sem 
precedentes. O CDS Brasil, 
por exemplo, chegou a 266 
pontos no mês de março, 
ante os 131 pontos em fe-
vereiro. 

A alta de 103% pode ser 
comparada com a de países 
de situações semelhantes 
na América Latina como 
México (41,5%) e Colômbia 
(43,4%) e dá um indício de 
que porque o real é uma 
das moedas que mais está 
sofrendo com a valorização 
do dólar no mundo. Para se 
ter uma ideia, em dezembro 
de 2019, quando ainda se 
acreditava em uma retoma-
da econômica, o CDS Brasil 
estava em 99,45 pontos, o 
menor nível desde maio de 
2008, ou seja, a situação 
piorou rapidamente. 

O sentimento neste mo-
mento é de que uma reces-
são técnica é inevitável, mas 
a profundidade da crise e a 
velocidade de retomada ain-
da são grandes dúvidas. E é 
nesta hora que os indicado-
res CDS e o EMBI+ ganham 
relevância, pois refletem 
diretamente o sentimento 
do investidor frente ao risco 
de um país como o nosso. 

(*) - A casa de análises Capital 
Research pertence ao grupo Red 

Ventures, que conta com um portfólio 
de empresas digitais nas indústrias 

de educação, saúde, home service e 
serviços financeiros. 

Ernani Reis, da Capital Research (*)

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)

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.

O levantamento mostra 
que aplicativos finan-
ceiros são a estrela 

em ascensão do mobile em 
todo o mundo, aumentando 
sua participação no mercado 
de instalação em quase 80% 
em 2019, o dobro da taxa 
de crescimento de 2018. 
Quase 5 em cada 100 apli-
cativos baixados no mundo 
em 2019 foram aplicativos 
financeiros. 

"Hoje é a segunda catego-
ria mais alta em termos de 
número de aplicativos e a 
sexta maior em termos de 
total de instalações", apre-
senta Daniel Simões, diretor 
da AppsFlyer no Brasil. No 
Brasil, 70% dos aplicativos 
financeiros são bancos tra-
dicionais e digitais (com 
pouca ou nenhuma presen-
ça física). 15% são apps de 
investimentos e outros 15% 
são serviços financeiros. O 
Brasil é o terceiro país que 
mais instala apps financeiros, 
atrás da Índia e Indonésia. 

De 2017 até 2019, au-
mentaram o número de 
downloads em 4,5 vezes 
no país. 8,5% de todas as 
instalações no Brasil são 
aplicativos financeiros, mais 

Brasil é o terceiro país que mais 
instala aplicativos financeiros

A AppsFlyer, empresa líder global de atribuição e análise de dados de aplicativos, acaba de lançar o 
estudo inédito State of Finance App Marketing Brazil (Mercado do Marketing de Apps de Finanças)

O Brasil é o terceiro país que mais instala apps financeiros, 
atrás da Índia e Indonésia. 
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Daniel. 
O estudo também mostra 

que os Bancos Digitais in-
vestem mais em publicidade 
para Aquisição de Usuários, 
uma vez que 49% das instala-
ções de apps dessa categoria 
não são orgânicas, ou seja, 
são advindas de anúncios. 
Por conta da alta concorrên-
cia, a mídia está ficando mais 
cara (pagava-se US﹩1,09 por 
clique em janeiro de 2019 
chegando a US﹩2,46 por 
clique em dezembro). Em 
paralelo, usuários de apps 
de bancos tradicionais usam 
o aplicativo mais vezes ao 
mês. A média de abertura do 
app em 30 dias é de 5,3 dias, 
contra 4,2 dias de abertura 
por mês dos apps de bancos 
digitais. 

"O objetivo do State of 
Finance App Marketing é 
oferecer aos profissionais 
de marketing de aplicativos 
financeiros insights práticos 
acionáveis para expandir 
seus negócios", diz Daniel 
Simões. O estudo pode 
ser visto em: (http://www.
appsflyer.com/br/resour-
ces/finance-app-marketing-
-brazil/).

que o dobro da taxa global. 
Os bancos digitais dominam 
o mercado quando se trata de 
presença nos apps, 33% de 
todas as instalações de apps 
financeiros no Brasil são de 
bancos digitais e mesmo 
com um número maior de 
clientes já fidelizados com 
seus produtos, os bancos tra-
dicionais são responsáveis 
por apenas 28% do número 
de downloads. 

Afinal, os bancos digitais 
são soluções bancárias atra-
entes para os 45 milhões de 
'sem banco' ou 'sub-banco' 
no país, oferecendo taxas 

baixas, idade média jovem 
(32 anos) no Brasil, sendo 
um público mais familiar 
com a tecnologia, alta ado-
ção de smartphones com 
conexão à Internet, faci-
lidade de uso geral e falta 
de burocracia. "Espera-se 
um crescimento robusto em 
um futuro próximo, graças 
à iniciativa Open Banking. 
Esse esforço do governo 
facilitará a regulamentação, 
permitindo que as empresas 
FinTech concedam crédito 
sem o envolvimento de 
bancos tradicionais. Isso 
deve entrar em vigor no 2º 

Maria Carolina Avis (*)

Estamos enfrentando uma pandemia, o 
que faz com que as pessoas passem mais 
tempo na internet e, principalmente, nas 
redes sociais. 

Afinal, estão em isolamento social ou 
quarentena em casa e precisaram alterar 
suas rotinas de maneira drástica, uma 
vez que não podem sair de casa. Neste 
momento, quem gera conteúdo on-line 
tem uma boa oportunidade de chegar a 
um maior número de pessoas. É o caso 
dos influenciadores e microinfluencia-
dores digitais, seguidos por 71% dos 
brasileiros, segundo um estudo feito 
pela Qualibest. 

O mesmo estudo mostra que mais da 
metade das pessoas (55%) afirmaram 
que pesquisam a opinião de influencia-
dores antes de efetivar uma compra. Ou 
seja, os influenciadores têm um papel 
muito importante na comunicação digital, 
principalmente com os mais jovens. Esses 
produtores de conteúdo devem usar esse 
alcance com muita responsabilidade para 
transmitirem informações relevantes. 

É preciso ter o dobro de cuidado com 
o conteúdo compartilhado, pois são 

O papel dos influenciadores digitais 
diante da pandemia

formadores de opinião e os seguidores 
realmente consideram o que escutam de 
um influencer. Nesse sentido, esses perfis 
do Instagram ou do YouTube podem não 
apenas disseminar o entretenimento, mas 
também informações importantes sobre 
a pandemia e sobre o vírus, e mensagens 
positivas.

Algumas celebridades já estão fazendo 
isso, promovendo shows ao vivo por meio 
de redes sociais, estreitando o relaciona-
mento com os fãs e seguidores. Até a OMS 
está utilizando o Tik Tok com a campanha 
#SafeHands, compartilhando piadas e 
coreografias com pessoas famosas. Um 

exemplo é a cantora Mariah Carey, que 
fez um vídeo mostrando como devemos 
lavar as mãos por no mínimo 40 segundos 
para evitar o contágio.

Enquanto alguns influenciadores es-
tão tentando pegar carona na situação 
para ganhar curtidas, postando fotos de 
máscara sem ter contraído a doença, por 
exemplo, outros estão realmente conta-
minados, como é o caso de Di Ferrero, 
Preta Gil, Gabriela Pugliesi e Fernanda 
Paes Leme. Os influenciadores devem, 
portanto, seguir um plano de conteúdo 
específico para este período, até porque 
é importante ser coerente e adaptar suas 
produções para a realidade atual. 

É preciso ter o dobro de cuidado com o 
conteúdo compartilhado neste momento. 
E fica a dica: reveja seu posicionamento 
de marca e redesenhe suas estratégias. 
Além disso, não foque apenas no agora, 
mas já trace objetivos para o pós-crise, 
pois a pandemia vai passar e qualquer 
conta de canal digital precisará se repo-
sicionar para continuar tendo uma marca 
estabelecida no mercado.

(*) - É professora de Marketing Digital do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151

Errata da Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária - 16.03.2020

Na Assembleia Geral Extraordinária de 16.03.2020, publi-
cada neste jornal em 14.04.2020, constou erroneamente 
no fi nal da ata: Claudio Carvalho de Lima - Secretário, 
sendo o correto: Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Tel: 3043-4171

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

Deborah Souza (*) 

A nossa mente perde uma 
incrível quantidade de tempo 
e espaço guardando sentimen-
tos como raiva, rancor, ódio, 
implicância e indiferença que 
às vezes sentimos por alguém. 

Todos esses sentimentos nos 
tiram do nosso estado de pre-
sença e colocam nossa referên-
cia fora, ou seja, começamos a 
julgar e criticar o outro e damos 
a essa pessoa o “poder” de nos 
fazer sentir mal. 

Começamos a colocar no 
outro a culpa por uma insa-
tisfação própria e paramos de 
tomar a responsabilidade de 
toda situação que foi criada a 
partir dessa relação. Isso acaba 
nos colocando num lugar de 
“vítima”, num lugar onde você 
não se coloca como responsável 
e te distancia da possibilidade 
de estar conectado com o outro 
pelo sentimento nobre e eleva-
do do amor.

É impossível mudar alguém, 
é impossível querer que o outro 

seja aquilo que você quer que 
ele seja porque a responsa-
bilidade de mudança começa 
dentro de você. E, se isso não 
acontece, a possibilidade de 
ter contato com a energia do 
amor fica bloqueada e, por con-
sequência, a expansão da sua 
consciência em direção a uma 
evolução espiritual também. 

Tudo porque você estará pre-
so em algum lugar do passado, 
em alguma situação mal resol-
vida. E o padrão que você viveu 
naquela situação vai se repetir 
de uma forma ou de outra em 
algum outro momento porque 
não está resolvido dentro de 
você.

É importante entender que a 
pessoa pela qual você alimenta 
um ressentimento está ali para 
te mostrar o que precisa ser 
trabalhado dentro de si. En-
tão a pergunta chave é: o que 
estou aprendendo com esse 
sentimento? O que essa pessoa 
está representando para mim? 
Quando você descobre, você se 
coloca no estado de presença 

e se reconecta com a energia 
do perdão. E a energia do per-
dão não tem nada a ver com a 
energia do julgamento, é uma 
energia de alta vibração e que 
transforma. 

Mas primeiro é preciso se 
perdoar, se olhar com consci-
ência para que a transformação 
se inicie dentro de você e não 
fora. Enfim, guardar ressenti-
mentos é prejudicial e a terapia 
do Thetahealing® pode ajudar 
a se libertar dessas emoções 
que não trazem felicidade e 
bem-estar.

Mas o que é a terapia do The-
tahealing®? É uma técnica de 
cura energética, difundida em 
mais de 40 países, que utiliza 
a frequência da onda cerebral 
theta para identificar crenças 
limitantes e padrões negativos 
que nos impedem de acessar 
todo potencial que existe em 
nós e influenciam diretamente 
na nossa realidade.

O ThetaHealing® traz essas 
crenças do subconsciente para 
o consciente, faz uma reprogra-

mação e nos empodera para 
que essa mudança aconteça 
no nível, físico, energético, 
mental, emocional e espiritual. 
Eleva e modifica nosso campo 
vibracional e energético para 
a frequência de saúde plena, 
de equilíbrio e perfeito fun-
cionamento de nossas células 
manifestando, assim, uma nova 
realidade.

São crescentes as evidências 
científicas de que as crenças e 
emoções negativas podem con-
tribuir para o desenvolvimento 
de doenças físicas, mentais, 
psíquicas, emocionais, entre 
outras, ou seja, nossas crenças 
constroem nossa realidade.

Imagine poder identificar 
as crenças que geram medos, 
receios, doenças, entre outros 
problemas que assolam sua 
vida, trabalhá-los de forma 
consciente retirando-os de sua 
vida e, a partir daí, viver feliz 
e saudável, evoluir pessoal e 
profissionalmente.

(*) - É Terapeuta Quântica.

Ressentimentos: como se liberar desses sentimentos?
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Coronavírus: o novo 
poder moderador

Os governantes que 
ocupam o cargo 
legitimamente 
conquistado não 
governam em 
função de números e 
estatísticas, pois antes 
de se preocuparem 
com tabelas e gráficos 
procuram o bem-
estar da população e, 
sobretudo, dos que mais 
se encontram indefesos 
diante de qualquer 
tipo de catástrofe 
natural, provocada 
exclusivamente pela 
ação humana ou 
causada conjuntamente 
por forças naturais e 
humanas

Evidentemente, índices 
como os do PIB ou do 
desemprego espelham 

a situação em que vive a po-
pulação do país, mas toda ação 
política deve visar primordial-
mente a amparar e proteger os 
que são vítimas de um sistema 
sócio-político criador de injus-
tiças e de injustiçados. Ora, em 
meio a uma pandemia, manda 
o bom senso de quem ainda 
possui um pingo de respeito 
pelo ser humano que se proteja 
o grupo de pessoas com saúde 
fragilizada, quer pela idade 
avançada, quer por terem um 
histórico de baixa imunidade.

Para se compreender com 
lucidez e serenidade qualquer 
forma de catástrofe natural, 
seja provocada por intempé-
ries, seja provocada por viroses 
ou outras formas de doenças 
com alto grau de propagação, 
deveríamos sempre recorrer 
não apenas aos médicos e 
demais agentes de saúde, mas 
sobretudo aos grandes pensa-
dores, escritores ou filósofos, 
que refletiram profundamente 
sobre a condição humana. 

Que não se tome esta minha 
reflexão como menosprezo 
pelo conhecimento científico 
ou pelo trabalho árduo dos 
médicos que enfrentam a 
pandemia, mas tão somente 
como uma demonstração de 
inconformismo diante dos que 
me despejaram nos últimos 
tempos volumes de informa-
ções sobre como este novo 
vírus se propaga sem nunca 
me explicarem o porquê da 
existência deste e de outros 
seres microscópicos que dizi-
maram e continuam dizimando 
milhões de seres humanos.

Tendo de recorrer a escri-
tores, por uma questão de 
formação intelectual e familiar, 
e para homenagear um dos 
países mais atingidos pela 
atual pandemia, decidi basear 
minhas reflexões em dois gran-
des italianos do século XIX: 
Leopardi e Manzoni. Giacomo 
Leopardi (1798-1837), mate-
rialista e ateu, gênio precoce 
que enfrentou o provincianis-
mo da cidadezinha em que nas-
ceu, nas obras da maturidade 
concebeu a natureza, isto é, 
as forças vitais que criaram o 
universo e todos os seres vivos, 
como a principal inimiga, uma 
espécie de “madrasta”, para 
usar uma palavra recorrente na 
sua poesia, uma entidade que 
abandonou os seres humanos 
à própria sorte, demonstrando 
uma indiferença cruel. 

Na visão deste grande poeta, 
não contente com a enorme 
maldade de abandonar os filhos 
à própria sorte, a natureza 
dotou os humanos de uma 
razão que os leva a perguntas 
que nunca terão respostas 
conclusivas (por que existem 
os vírus?). Alessandro Man-
zoni (1785-1873) nasceu em 
Milão, justamente na região 
italiana mais atingida pela pan-
demia,  e foi um dos maiores 
escritores italianos do século 
XIX, mais conhecido pela sua 
obra-prima, I Promessi Sposi 
(Os noivos, no Brasil), escrito 
entre 1825-1827, romance 
fundamental no panorama do 
Romantismo na Itália. 

Em meio a tantas peripécias 
de dois humildes camponeses 

que não podem se casar por 
causa do prepotente Don Ro-
drigo, senhor feudal espanhol, 
o narrador em terceira pessoa 
encontra espaço notável para a 
descrição de uma peste bubô-
nica que assolou a Lombardia 
no século XVII, época em que 
se passa a trama do romance. 
Conforme o relato do narra-
dor, a peste não faz distinção 
entre jovens e velhos, fortes 
ou fracos, pobres ou ricos. Em 
vários episódios se descreve o 
desespero da população que 
desejava encontrar os “cul-
pados” pela ação destruidora 
da epidemia, descarregando a 
própria ira e inconformismo em 
inocentes que evidentemente 
não possuíam relação com o 
contágio desenfreado. 

Manzoni, católico de ina-
balada fé, costura a trama 
de modo que a Providência 
divina seja o fio condutor do 
desenvolvimento dos quadros 
que compõem a complexa es-
trutura da obra. Em Leopardi, 
como afirmamos, o ser humano 
é vítima da “mãe-madrasta” 
natureza, e não há esperança 
em Deus. Em Manzoni, porém, 
apesar do questionamento e 
da quase “revolta” do narrador 
com o sofrimento humano, há 
resignação com os desígnios 
divinos que, às vezes, podem 
nos parecer incompreensí-
veis. Leopardi, sobretudo na 
famosa poesia “La Ginestra” 
(“A Giesta”), crê na solida-
riedade entre seres humanos 
conscientes que não mais 
culpariam seus semelhantes 
pelas desventuras provocadas 
pelas forças naturais criadoras 
(e destruidoras). 

Manzoni, por sua vez, concla-
ma a humanidade para a leitura 
correta dos desígnios divinos 
que podem até nos parecer 
cruéis ou incompreensíveis, 
mas que possuem uma razão 
própria que não se esgota na 
existência humana sobre a 
Terra, provisória e instável.  
Com as ideias destes gênios 
mencionados, “optando” ou 
não por um dos dois, minha 
reação diante de um evento 
da dimensão desta epidemia 
torna-se mais lúcida e me afas-
ta das explicações simplórias, 
tanto das que menosprezam 
ou ignoram a gravidade da 
doença, como dos que nela 
enxergam o final dos tempos.

Prefiro apegar-me ao poder 
“moderador” que a pandemia 
está exercendo em países 
como a Itália. De fato, parece 
que a pandemia pacificou tem-
porariamente a luta fratricida 
entre facções opostas que ca-
racterizou boa parte da história 
italiana e ao mesmo tempo 
despertou certo patriotismo 
que se encontrava bastante 
acanhado, ou restrito apenas 
a manifestações esportivas. 
A quarentena forçada está 
levando também à revaloriza-
ção da família e das pessoas 
idosas, que antes disso eram 
lembradas quase sempre ape-
nas nos projetos de reforma da 
previdência.

No Brasil, país singular, o 
poder moderador da pandemia 
ainda não surtiu efeitos. As 
facções opostas continuam 
trocando acusações, ignoran-
do completamente tanto as 
ideias de Leopardi como de 
Manzoni. O único efeito visível 
na política limita-se à inusitada 
aliança entre Dória e Lula, 
visando somente a combater 
o mesmo adversário político.

Infelizmente, a conscienti-
zação desejada por Leopardi 
ainda não ocorreu, não só no 
Brasil como em nenhum lugar 
do mundo. Sendo assim, ter-
minada a epidemia, não acre-
dito que a lição do poeta terá 
alguma eficácia. Inicialmente, 
talvez, certos cuidados e cer-
tas precauções no convívio 
cotidiano serão mantidos, mas 
depois tudo cairá no esqueci-
mento. Isto porque, e assim 
finalmente concluo, citando o 
poeta americano T.S Eliot: os 
seres humanos “não suportam 
realidade demais”.

(*) - É professor aposentado 
de literatura italiana da UNESP/ 

Araraquara.
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Segundo o sócio da 
KPMG, Alessandro 
Gratão, as cinco princi-

pais ações a serem adotadas 
para evitar fraudes em cená-
rios de crise são as seguintes: 
 1) Faça dupla checagem 

e utilize indicadores 
sobre transações crí-
ticas realizadas. Num 
cenário em que os 
processos e análises 
documentais passam a 
ser transacionados re-
motamente do dia para 
noite, é necessário 
fazer uso do ceticismo 
e amparado por indi-
cadores para análise 
de dados em escala, 
a fim de averiguar se 
aquela atividade re-
almente faz sentido 
ou se há necessidade 
de checagens adicio-
nais. Muitas empresas 
estão aproveitando 
este período de menor 
atividade operacional 
para implementar in-
dicadores específicos 
de fraude, reiterar seus 
valores e revisitar com 
seus colaboradores 
treinamentos relacio-
nados às diretivas da 
empresa. 

 2) Redobre os cuidados 
com novas parcerias 
e não avance sem 
antes fazer uma dili-
gência (investigação) 
dos terceiros. Quando 
a tomada de decisão 
e plano tático preci-
sam ser colocados em 
prática com urgência, 
surgem contextos que 
não foram contempla-
dos no desenho dos 

Segurança cibernética nunca foi tão importante em um 
ambiente atípico de operações.
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Procura por 
atualização contábil 
online aumentou na 
pandemia 

O Ibracon - Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil identificou 
maior procura por atividades de atuali-
zação durante o período de pandemia. 
Sem poder participar de atividades 
presenciais, os profissionais recorrem 
a alternativas na internet, por meio 
de cursos a distância e webinars. A 
pandemia de Covid-19 impacta a forma 
como auditores independentes e conta-
dores desempenham suas atividades", 
explica Rogério Garcia, diretor de De-
senvolvimento Profissional do Ibracon. 

"Por isso, é importante neste momen-
to que eles continuem a contar com o 
suporte do Ibracon para atualização e 
sanar eventuais dúvidas ao vivo, que é 
uma das vantagens do webinar. Esta-
mos nos empenhando para atender à 
demanda". Segundo o Ibracon, durante 
a pandemia e o isolamento social, algu-
mas transmissões de webinar tiveram 
o número de público triplicado. Os 
temas, além de questões técnicas, 
abordam questões legais, trabalhistas e 
aspectos de gestão, inclusive, contando 
com convidados do mercado para a 
apresentação. 

Nas últimas semanas foram realizados 
10 webinars, com os temas: "Atualiza-
ções Técnicas", "Os reflexos da Covid-19 
nas Relações do Trabalho", "A Medida 
Provisória 936/2020 e os impactos tra-
balhistas" e "Tempos de pandemia: a 
MP 931 e a flexibilização de regras de 
assembleia, DCs e outros documentos 
societários. Neste momento de tantas 
incertezas e com múltiplas alterações 
regulatórias ocorrendo num curto espa-
ço de tempo, é essencial que a profissão 
esteja preparada para os desafios", 
completa Rogério Garcia (AI/Ibracon). 

Ivo Carraro (*)

O cérebro humano desenvolveu-se 
pelas ações do homem. Assim, em 
tempos de pandemia, há de se fazer 
um projeto de vida cotidiano. Pro-
gramar, no dia anterior, as atividades 
que poderão ser desenvolvidas no dia 
seguinte: uma rotina em família para 
mudar o foco da atenção, desde o 
acordar até o adormecer.

Horário do café matinal; tempo 
para arrumar a casa; momento para 
a leitura prazerosa; programar filmes 
divertidos; estipular um horário para 
atualizações de noticiários (evitar o 
estresse ficando o tempo todo em 
frente à TV; atividades de lazer com 
as crianças, como pinturas e ginásti-
ca laboral; reservar um tempo para 
as redes sociais para comunicar-se 
com os amigos; escutar músicas que 
levem às boas lembranças do tempo 
de infância; um tempo para refletir 
sobre os acontecimentos no mundo; 
lembrar-se de dedicar um tempo para 
a espiritualidade para se falar de vida 
e não de morte... 

Enfim, cada um a seu modo e com 
criatividade poderá fazer a sua própria 
programação. E, em caso de severi-
dade da realidade psíquica individual 
desencadeada pela quarentena, pro-
curar ajuda profissional.

No final de cada dia, enumerar 
três acontecimentos que trouxeram 
alegria. Escrever sobre eles num ca-
derno e por que eles causaram este 
sentimento alegre — uma espécie 
de diário de bordo. O impacto na 
saúde mental desta atitude positiva 
é de fundamental importância nestes 
tempos de pandemia.

Ouve-se seguidamente que o mundo 
acabou ou vai acabar. É de se refletir 
sobre tais previsões catastróficas. 
Observe-se que o planeta Terra con-
tinuará a girar em torno de si e em 
torno do Sol. Então o mundo não 
acabou e não se tem previsão de que o 
mesmo acabe tão logo. Provavelmente 
o mundo individual de muitos sofra 
mudanças ou mesmo acabe após o 

Cinco medidas para evitar 
fraudes em ambientes de crise
Com um terço da população mundial confinada, os crimes contra propriedades despencam e, por 
outro lado, as fraudes e de desvios éticos batem recorde histórico

ção como a ampliação 
de canais para aces-
sos remotos tiveram 
que ser realizadas 
rapidamente, porém 
nem sempre com a 
segurança adequada, 
favorecendo a eficácia 
dos crimes já prati-
cados no ambiente 
cibernético mundial. 

  Um exemplo é o 
phishing, em que são 
enviados e-mails com 
arquivos ou links em 
geral usando o nome 
de instituições finan-
ceiras ou órgãos go-
vernamentais. Quan-
do acionados , eles 
possibilitam acessos 
dos hackers aos dados 
da empresa resultan-
do em danos como 
fraudes financeiras, 
sequestro de dados ou 
mesmo acesso a infor-
mações confidenciais 
ou protegidos por lei. 

 5) Exceções não podem 
virar regra e em algum 
momento a crise vai 
acabar. Empresas que 
passam bem por elas se 
tornam mais sólidas e 
perenes. O fato é que 
para todos os setores, 
o cenário atual não é 
permanente. Uma vez 
identificados sinais de 
saída do ambiente de 
recessão e retomada 
das atividades, um 
plano amplo de comu-
nicação e reestabele-
cimento dos controles 
e processos estrutu-
rados devem estar na 
agenda dos executivos 
(AI/KPMG). 

controles ou nas po-
líticas implementadas 
originalmente. 

  No relacionamento 
com novos parceiros 
(pagamentos, recebi-
mentos, doações, etc.) 
é importante analisar 
com quem está sendo 
vinculada a imagem 
da empresa, a proce-
dência tanto do CNPJ 
quanto dos CPFs que 
atuam na liderança da 
entidade, assim como 
certificar-se quanto à 
saúde financeira e à 
capacidade de entrega. 

 3) Pressão situacional 
- Nenhuma fraude 
multimilionária ocorre 
e termina do dia para a 
noite. Normalmente, o 
que as empresas fazem 
é aprimorar controles e 
ferramentas de gestão 
de riscos pra evitar 
que o fraudador tenha 
oportunidade" de rea-
lizá-la. Mas há outros 
aspectos que precisam 
ser observados e um 
deles é a pressão situa-
cional, tais como metas 
agressivas, medo de 

ser demitido, situação 
financeira de profis-
sionais que ocupam 
funções críticas nas 
atividades comerciais 
ou financeiras da em-
presa, etc. Em alguns 
desses cenários pode-
-se intervir direta-
mente, como é caso 
da revisão de metas 
e orçamento, e em 
outros são necessárias 
a ênfase e revisitação 
das ações diretivas 
como o código de ética 
e conduta, política de 
consequências, mis-
são, visão e valores. 

 4) Segurança cibernética 
nunca foi tão impor-
tante em um ambiente 
atípico de operações 
em que boa parte ou a 
totalidade dos funcio-
nários trabalha conec-
tada de forma remota. 
Com isso, a vulnerabi-
lidade está no acesso 
à rede da empresa via 
smartphone, tablet 
ou mesmo computa-
dores. Adaptações 
na infraestrutura da 
tecnologia da informa-

Cuidados psicológicos diante 
da realidade da pandemia

Coronavírus. Acabou o mundo do 
“eu” para surgir o mundo do “nós”, da 
solidariedade, da empatia e da teoria 
da mente, no qual cada um imagina o 
que o outro sente diante dos apertos 
ou das injustiças da vida.  

Terminou o mundo do individualis-
mo e da indiferença para surgir um 
mundo das comunidades, da família, 
da solidariedade, do respeito às in-
dividualidades. Findou o mundo do 
silêncio, como a quietude angustiante 
das ruas durante a quarentena, para 
ressurgir o mundo da palavra escuta-
da e falada que ameniza os conflitos 
dos espíritos angustiados e difunde a 
paz e a esperança entre os homens, a 
mesma esperança que impulsiona os 
voluntários nos tempos de pandemia.   

Brevemente a primavera surgirá 
com seus encantos coloridos, pois a 
Terra, silenciosamente, continuará na 
sua trajetória com seus movimentos 
infinitos. Como as ondas do mar que 
surgem no horizonte e se findam na 
praia, a onda do Coronavírus tam-
bém passará. Apenas os humanos 
não serão os mesmos depois que 
esta realidade se abrandar, porque 
eles sentir-se-ão mais fortes pelas 
experiências vividas, pois não se con-
sideraram vítimas das circunstâncias, 
mas aprendizes eternos na infindável 
peregrinação pela vida.

(*) - É psicólogo do Centro Universitário 
Internacional Uninter.
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