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A guerra 
do remédio

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

O aumento de casos confirmados de Coronavírus tem alterado a rotina 
de empresas em todas as regiões do País, que passaram a liberar seus 
funcionários para a prática do home office. Se por um lado o trabalho 
em casa é uma das melhores alternativas para evitar o contágio, por 
outro, desafios como a manutenção do nível de produtividade e entrega 
dos colaboradores, fazem com que alguns gestores liguem o sinal de 
alerta, iniciando o estabelecimento de regras sem fim para que o ritmo 
do trabalho presencial se mantenha.   

Produtividade em trabalho remoto

A impossibilidade de operar e o risco de perda nos negócios são 
as principais ameaças à continuidade das operações no meio corpo-
rativo. Diante de uma crise sanitária, as ameaças não são diferentes. 
Os impactos econômicos e sociais decorrentes da pandemia geram 
instabilidade na cadeia de valor das empresas. No momento em que 
esse cenário torna-se tangível, é quando as organizações devem 
aplicar um plano de governança de gestão de crise. Para garantir a 
continuidade e a segurança dos negócios são estabelecidas medidas 
dentro de um plano de governança de crise, que sistematiza toda 
atuação estratégica e operacional.   

Enfrentar o cenário de riscos

Sabemos que nunca mais nossa vida voltará ao normal. Pelo menos 
não ao normal que conhecíamos até dois meses atrás. Nunca antes, 
o mundo mudou tanto em tão pouco tempo, especialmente se anali-
sarmos de uma perspectiva histórica. Nosso mundo é volátil, incerto, 
complexo e ambíguo, onde, sem aviso prévio, tudo pode mudar radi-
calmente e isso exige de nós um preparo muito maior para sobreviver 
às adversidades.   

Assumir as rédeas da sua carreira

freepik

Negócios em Pauta

Serviços nos Bairros
Para auxiliar os pequenos negócios durante o isolamento 

social, a Claro enviará, a partir da próxima semana, notifica-
ções por push, baseadas em geolocalização, para seus clien-
tes com sugestões de comércios e serviços disponíveis nos 
bairros. Os comerciantes que desejarem participar do “Push 
do Bem”, devem se cadastrar por meio do site (http://claro.
pushdobem.com.br/). Com o serviço, pequenos comércios 
e negócios terão a facilidade de enviar notificações com até 
cinco imagens de seus produtos e serviços para o público 
de sua região. O cliente que receber o push terá ainda a 
possibilidade de realizar seu pedido por ligação telefônica ou 
mesmo por WhatsApp.   Leia a coluna completa na página 3

claro.pushdobem.com/reprodução

News@TI

Cardápio 100% gratuito de delivery pelo 
WhatsApp

@A empresa de tecnologia Swfast, especializada no mercado de Food 
Service, decidiu entrar em campo e ajudar empresários de bares e 

restaurantes a se estruturar, criar cardápios online e efetuar vendas ao 
público final. O SwNOW é uma ferramenta de vendas 100% gratuita, em 
que o cliente monta seu cardápio online, divulga e recebe o pedido via 
WhatsApp. Para utilizar o aplicativo, o proprietário de bar ou restaurante 
precisa acessar o site da Swfast (www.swfast.com.br/swnow), e realizar 
seu cadastro. Após liberado o serviço, ele mesmo monta seu cardápio 
digital, de forma personalizada, com sua cor, logomarca, endereço do 
estabelecimento, horário de funcionamento, e escolhendo como deseja 
fazer o atendimento: através de entrega ou retirada no local. Após a 
ativação do cardápio, um link é gerado para que o empresário possa 
compartilhá-lo em sua rede de contatos e o pedido é feito diretamente 
pelo WhatsApp.    Leia a coluna  completa na página 2

AI/Swfast

DELEgAR REQuER MuITA DEDICAçãO

A crise bateu à porta e os 
microempresários, que não 
possuem renda fixa, terão 
dificuldades com o fluxo de 
caixa para cobrir os custos 
fixos do mês seguinte se 
não começarem a agir 
imediatamente

Ainda que recebam o corona-
voucher - como está sendo 

conhecido o benefício do gover-
no de R$600 para quem está 
na informalidade - é preciso se 
reinventar para manter o negó-
cio ativo. Por isso, especialista 
do Hybank - fintech de gestão 
financeira para o microempre-
endedor - traz sete dicas para 
os MEIs sobreviverem a este 
momento crítico. 

A fintech reuniu as principais 
dúvidas levantadas por este pú-
blico na campanha #tamojunto 
(iniciativa da empresa para 
apoiar o microempreendedor)  
e faz aqui um resumo: 

1Aceite a crise Entenda 
exatamente como a crise vai 
afetar o seu negócio. Trabalhe 
assumindo que as receitas vão 
cair e a entrada de capital não 
vai estar disponível nos próxi-
mos meses. O ideal é utilizar 
ferramentas e plataformas que 
facilitem esse processo desde 
a entrada e saída do dinheiro, 
evitando que alguns valores se 
percam. 

2 Adapte Comece buscar 
novas formas de adaptação do 
seu produto ou serviço que se 
encaixe à nova realidade. Sua 

Dicas para o microempresário 
sobreviver à crise
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empresa está na 
Internet? Se não, 
esse é o momen-
to de aproveitar 
as mídias sociais, 
como Facebook 
e Instagram, para 
promover sua 
marca e apresen-
tar seu “catálogo”. 
Busque uma fer-
ramenta de ven-
das on line que se adeque ao 
seu negócio. 

3 Volte ao dia 1 Planeje 
um novo modelo de vendas; 
assuma que está iniciando o 
seu negócio agora e se baseie 
na realidade atual.  Analise seu 
cliente de novo, entenda quais 
as novas necessidades e pro-
blemas que ele tem e descubra 
como você pode ajudá-lo. Já 
construa tudo isso se baseando 
na realidade de distanciamento 
social.

4 Tenha um planeja-
mento financeiro claro Se 
tem um momento mais impor-
tante para organizar suas finan-
ças, é hoje. Compreenda como 
vai entrar dinheiro e como vai 
sair. Procure saber quanto de 

e até entregas semanais para 
garantir o fluxo de entrada. 

“Existe um número conside-
rável de microempreendedores 
que precisam do contato huma-
no para vender. Infelizmente, 
entramos em uma realidade 
que não o permite, e por isso 
é fundamental que busquem 
se adaptar ao digital. Mesmo 
que temporário, não sabemos 
quanto tempo de distanciamen-
to social temos pela frente.”, 
reforça o CEO do Hybank, 
Alberto Hamoui. 

7 Cuidado com os em-
préstimos Neste momento, 
muitas pessoas se questionam 
se é o momento de buscar um 
empréstimo para saldar dívidas 
e mesmo para as compras bási-
cas do dia a dia. Vale um alerta: 
empréstimo é dívida. Se você 
realmente precisa utilizar este 
recurso, lembre-se de encará-
-lo como uma dívida e inclua-o 
em sua programação financeira 
de despesas e antes de sair 
atrás de crédito, estude suas 
finanças, as entradas e saídas e 
saiba exatamente quanto você 
tira no final do mês. E depois 
responda: cabe o pagamento 
desta parcela como despesa 
adicional? 

“O empréstimo tem que ajudar 
e não atrapalhar ainda mais a vida 
de quem busca por este recurso. 
E deve ser o último recurso a ser 
procurado pelo microempreen-
dedor”, reforça Alberto, ao alertar 
que o valor do empréstimo não 
deve ultrapassar de 10% a 15% 
da renda mensal. 

Fonte e mais informações: 
(https://www.hybank.biz/).

lucro vai ter no 
final do mês e faça 
projeções futuras 
conservadoras. 

5 Tampe os 
furos Corte to-
dos os custos que 
não são comple-
tamente essen-
ciais para operar. 
Pague apenas o 

que é fundamental para gerar 
receita. O Governo prorrogou 
o pagamento do Simples Na-
cional em seis meses. Revise 
todos os acordos de parceria 
com os fornecedores e negocie 
um melhor prazo para cumprir 
seus pagamentos e ajuste os 
preços.

6 Torne-se Digital Se 
dedicar ao universo digital é 
fundamental para seu negócio 
se manter nesse período de 
quarentena e para o futuro. 
Busque saber com os seus 
clientes que necessidades 
surgiram com o distanciamen-
to social e como você pode 
ajudá-los de longa distância. 
Considere vídeo conferências, 
vendas online, utilização de 
aplicativos gratuitos, delivery 

ORIENTAçõES PARA DELEgAR DE FORMA 
CORRETA NO MOMENTO DE CRISE     Leia na página 6

Busque saber com 
os seus clientes 
que necessidades 
surgiram com o 
distanciamento 
social e como você 
pode ajudá-los de 
longa distância.

Renovação do Fies
A Caixa divulgou ontem (16) 

os procedimentos de renovação e 
manutenção dos contratos do Fies, 
na modalidade Novo Fies, firmados 
a partir do 1º semestre de 2018. Os 
aditamentos devem ser feitos em: 
(http://sisfiesaluno.mec.gov.br/
seguranca/principal). Nos adita-
mentos simplificados, a renovação 
é formalizada a partir da validação 
no sistema. Uma das condições para 
realizar o aditamento é estar em dia 
com os pagamentos do boleto único.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/orientacoes-para-delegar-de-forma-correta-no-momento-de-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-17-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-17-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/herodoto-barbeiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-lado-b-da-produtividade-em-trabalho-remoto/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/agora-e-a-hora-de-assumir-as-redeas-da-sua-carreira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/medidas-para-as-empresas-enfrentarem-o-cenario-de-riscos/
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Coluna do Heródoto

O governo de São 
Paulo sai na frente. 
Divulga amplamente 
que todos devem 
ficar em casa. Não 
fazer visitas. Evitar 
aglomerações 
especialmente à noite. 

As autoridades mé-
dicas ensinam que 
em períodos de pan-

demias os cuidados com 
a higiene devem ser  mais 
rigorosos. Especialmente 
com a garganta e o nariz 
que, segundo os médicos, 
são ao locais mais sensíveis 
e portanto fáceis do vírus 
mortal se alojar. É neces-
sário evitar fadiga excessiva 
por que debilita o sistema 
imunológico o que põe as 
pessoas nos grupos de risco 
da doença. 

Os que sentirem os primei-
ros sintomas devem ficar em 
casa para não contaminar 
parentes e vizinhos, de 
preferência em seus quartos 
e não receber nenhum tipo 
de visita. Com a difusão da 
pandemia as ruas centrais 
da capital ficam vazias, bem 
como teatros, cinemas e os 
badalados bares e cafés na 
região central. 

O governo nem precisa 
decretar a proibição do 
tráfego nas ruas. O medo de 
contágio e da morte man-
tém a população em casa. 
As atividades econômicas 
despencam e ninguém 
sabe o que sucederá com a 
economia.

Os médicos recomendam 
que as pessoas tomem o re-
médio que tem apresentado 
bons resultados no combate 
à malária. Ele tem se mos-
trado eficiente em alguns 
casos e por isso deve ser 
usado mesmo pelas pessoas 
que ainda não sentiram os 
sintomas da pandemia. As 
doses  devem ser diárias, 
geralmente no momento das 
refeições, uma vez que ele 
provoca efeitos colaterais já 
diagnosticados. 

O fato é que tal droga 
não tem nenhum estudo 
científico que comprove a 
sua eficácia no combate ao 
tratamento do vírus que faz 
tantas vítimas no mundo. 
Especialmente na Europa 

no meio dos franceses, in-
gleses, alemães, italianos e 
principalmente espanhóis. 
Os debates na mídia sobre o 
que pode curar a doença to-
mam uma coloração política 
e há, inclusive, autores de 
teorias da conspiração que 
afirmam que o vírus é uma 
arma de guerra para des-
truir o inimigo custe o que 
custar e dominar o mundo, 
ou o que sobrar dele depois 
que a pandemia se for. 

Não faltam defensores 
de um lado ou outro, uma 
vez que medicamento vi-
rou tema de guerra. Ainda 
sobram espaços para os 
remédios caseiros como 
chás de folha de goiabeira 
e outros vegetais. A ques-
tão que se coloca é que 
ninguém sabe quando essa 
pandemia vai passar e qual 
o número real de mortos 
que provoca no mundo. As 
conexões internacionais são 
responsáveis pela difusão da 
doença e não se pode acusar 
este ou aquele pais de ser o 
responsável pelo vírus. 

O fato e que  os governos, 
especialmente o federal, 
demoraram para tomar 
providências, não só equi-
pando hospitais e treinando 
médicos e enfermeiras, 
mas também em impedir 
que passageiros doentes 
desembarcassem e distri-
buíssem o vírus a torto e 
a direito. O povo chama a 
doença de gripe espanhola. 
Ela é democrática e atinge a 
burguesia industrial, os ope-
rários das grandes cidades, 
os prestadores de serviço de 
toda natureza. 

Os ônibus e bondes api-
nhados são os locais ideais 
para ser contaminados. 
Nem o presidente da repú-
blica eleito escapa. Rodri-
gues Alves morre vítima da 
pandemia. Com isso mais 
e mais as pessoas buscam 
nas farmácias e hospitais 
o quinino, o remédio eficaz 
contra a malária e a única 
esperança contra a gripe 
espanhola. 

Esse quinino, no futuro, 
vai ser substituído pela 
cloroquina, que é sintética.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 

da Record News, o primeiro 
em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

A guerra do 
remédio

5 passos para usar o BI no 
e-commerce e seguir crescendo

Ana Paula Thesing (*)

O e-commerce é um ótimo exem-
plo: segundo a Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrônico 

(ABComm), da segunda quinzena de 
março para cá diversas lojas deste 
segmento registraram aumento de mais 
de 180% em vendas, especialmente em 
alimentos, bebidas, artigos de saúde e 
beleza.

Com isso, a entidade já prevê que, em 
todo 2020, a expectativa de expansão 
da área, inicialmente projetada para 
alta de 18%, gerando receitas de R$ 
106 bilhões, deva ser ainda maior.

Como fomentar ainda mais este 
setor? A resposta está nos dados. Ou 
melhor: na análise inteligente e no uso 
estratégico deles.

Para tanto, a tecnologia de Business 
Intelligence é uma forte aliada. Asso-
ciado às vendas online, o BI se traduz 
em ganho de sabedoria estratégica, o 
que, em outras palavras, quer dizer 
diretamente compreensão de merca-
dos e desenho de ofertas exatas para 
incremento de receitas.

Bem utilizado, um sistema de BI 
trará a possibilidade de análises que 
resultarão em insights que, por fim, 
gerarão decisões e ações certeiras. Mas, 
de que forma?

Vamos a algumas maneiras como o 
BI pode ajudar o e-commerce:

1. Personalização
Quando você fala, fala com alguém. 

Sim, com alguém, e não com alguénS. 
Assim, conseguir personalizar a comu-
nicação com o cliente final, ainda que 
se dirigindo a um público massivo, é 
uma arte que o Business Intelligence 
pode auxiliar a lapidar.

Com o uso do BI, as empresas do 
comércio eletrônico podem entender 
melhor seus consumidores, fazendo 
segmentações assertivas e comunican-
do-se com cada grupo de forma que 
estreite o relacionamento, gerando 
mais empatia, confiança e vendas.

2. Menos custos operacionais
Quem não precisa cortar custos, 

especialmente em momentos como 
o da atual pandemia? Com a análise 
de informações possibilitada pelo BI, 

inclusive sobre as áreas de negócio, é 
mais fácil e rápido entender processos 
e identificar gargalos, sanando o que 
for preciso antes que gere custos – ou, 
ainda melhor, identificando pontos 
de melhoria que podem tornar os 
mecanismos atuais ainda melhores, a 
ponto de trazer tanto eco-
nomia, quanto aumento 
de ganhos.

Seja no comercial, na 
logística, na distribuição, 
no marketing: onde hou-
ver o que melhorar, o BI 
ajudará a apontar, e isso 
será o passo principal 
para alcançar o estado 
da arte na execução dos 
negócios.

3. Oportunidades
Que a crise da Covid-19 

gera uma enorme oportu-
nidade de venda online, 
visto o isolamento social 
que impede as pessoas de 
irem às compras físicas, 
não é mais novidade para 
ninguém. Mas dentro deste campo 
macro, há diversas outras oportunida-
des a serem notadas para maximizar o 
aproveitamento do momento.

Dados concretos embasam decisões 
eficientes, dando às companhias visões 
corretas sobre cada campo em que 
investir esforços.

4. Omnichannel
Eu sei, não é hora de falar em co-

mércio físico. Mas toda empresa que 

tenha as duas operações – física e on-
line – precisa avaliar o que deixou de 
ser atendido na primeira para ampliar 
tal atendimento na segunda.

Assim, o consumidor fica bem atendi-
do, não precisa procurar a concorrência 

e os ganhos aumentam. 
Equações que o e-com-
merce precisa calcular 
neste período.

5. Empoderamento
Por meio do BI, desde 

que seja de fácil uso, 
acessível a todas as áreas 
de negócio, os departa-
mentos ganham poder 
de análise. Isso empodera 
usuários, fazendo com 
que passem a desempe-
nhar seu trabalho diário 
em informações aprofun-
dadas, que trarão mais 
acurácia, detalhamento e 
assertividade às decisões 
e ações.

No final, quem sai em-
poderado é o todo, ou seja: a empresa, 
reforçada pelo trabalho bem informado 
de todas as suas áreas, acerta nas es-
tratégias, reforça a execução de suas 
ações, refina a mira nos mercados mais 
lucrativos, vende mais e cresce.

Mais crescimento, mercado aquecido, 
menos demissões – notícias das quais 
o momento precisa, e que o BI pode 
ajudar a alcançar.

(*) É CMO da BIMachine

São Paulo, sexta-feira, 17 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
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O momento é de preocupação, não há dúvida. Mas há setores aos quais a pandemia do Coronavírus não 
trouxe somente más notícias, aliás, gerou bom crescimento

“Associado às 
vendas online, 
o BI se traduz 
em ganho 
de sabedoria 
estratégica, o 
que, em outras 
palavras, quer 
dizer diretamente 
compreensão 
de mercados 
e desenho de 
ofertas exatas 
para incremento 
de receitas”

AI/BIMachine

News@TI 

Aplicativo otimiza toda a 
rotina no ponto de venda

@A startup InfoGo nasceu com o objetivo 
de digitalizar e automatizar processos 

que agilizem as rotinas internas de um es-
tabelecimento, fazendo com que aumente 
a sua produtividade diária, não perdendo 
mais tempo com checagens e tornando 
bem mais fácil as rotinas do comércio 
- que envolvem um intenso volume 
de trabalho diário. Recebimento de mercadorias, priorizar a venda 
de produtos próximos ao vencimento, repor produtos na prateleira, 
checar o estoque, atualizar quadro de avisos, fechar os caixas, criar 
e anunciar promoções, comparar preços dos concorrentes e repassar 
para estratégia comercial, são algumas das rotinas obrigatórias, além 
de criar e efetuar estratégias de fidelização com os clientes, como 
oferecer um café, dar um brinde, entre outras.  

Mestrado em Ciências de Computação e 
Matemática Computacional

@A USP, em São Carlos, está com inscrições abertas até o dia 15 de 
maio para 53 vagas de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC), 
oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
(ICMC). A oportunidade é destinada a alunos formados em cursos de 
graduação em ciência da computação, engenharia da computação, 
matemática, estatística e áreas afins. Serão aceitos candidatos que 
tiverem colação de grau concluída até a data de matrícula. O processo 
seletivo será realizado em uma única etapa, sendo que 75% da nota 
será estipulada mediante avaliação do currículo dos inscritos. Para 
completar a nota, será considerado o desempenho no Exame Nacional 
para Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP), nas 
edições realizadas em 2019, 2018 ou 2017 (www.icmc.usp.br/pos-
-graduacao/ppgccmc/ingresso).

Captura de informações de maneira rápida e 
segura

@Com a nova rotina dos trabalhadores, soluções tecnológicas têm 
ganhado cada vez mais espaço no ambiente corporativo, como é o 

caso do Capture Pro da Kodak Alaris, que oferece soluções projetadas 
para auxiliar empresas a simplificar a captura de documentos, para 
que a informação possa ser usada de maneira inteligente e segura 
em seu processo de negócios. O Capture Pro permite a captura mais 
rápida e o acesso às informações, seja no escritório ou remotamente, 
através do envio de documentos capturados de maneira criptografada 
e segura, para destinos como FTP, Sharepoint, e-mail e/ou aplicações 
de negócios de ferramentas de gestão documental.

Streaming para arquitetos e designers de 
interiores

@A construtech Archademy lança no dia 23 deste mês o ArchaPLAY,  
streaming de assinatura, mensal ou anual, que fornecerá aos pro-

fissionais do mercado uma oportunidade de participar do hub de negó-
cios da startup de maneira remota. Dentro da plataforma será possível 
acessar desde conteúdos desenvolvidos por especialistas e profissionais 
inspiradores do segmento, até contatar fornecedores por meio de um 
fórum administrado pela Archademy, e fechar parcerias e negócios com 
descontos até então exclusivos às grandes empresas e revendedoras. Com 
menos de R$ 2 por dia, os profissionais poderão acessar conteúdos novos  
toda semana, como entrevistas com arquitetos e designers inspiradores, 
estudos de caso, aulas de gestão e inovação. “Queremos trazer tudo o que 
o empreendedor precisa aprender para ter sucesso em seu escritório, 
trabalhando como autônomo, mas que não é ensinado  nas faculdades. A 
ideia é oferecer um canal com conteúdos mais densos de negócios, mas 
também inspiradores e motivacionais, que sirvam de referência para o 
crescimento e desenvolvimento dos profissionais de arquitetura e design 
de interiores de todo o país”, afirma João Leão, diretor de aceleração da 
Archademy.  (https://www.archademy.com.br/blog/archademy-abre-sua-
-plataforma-de-capacitacao-para-arquitetos/).

ricardosouza@netjen.com.br

Ana Paula Thesing

Entrevistas por vídeo
As entrevistas virtuais devem 

ser guiadas pelas mesmas regras 
que as presenciais, passando, 
obviamente, por uma boa triagem 
dos currículos, mas com cuidados 
extras, como se assegurar que está 
com uma conexão de internet está-
vel e posicionado em um ambiente 
calmo e silencioso.

Abaixo algumas dicas para usar 
essa modalidade de forma efetiva:

1- Priorize as chamadas de ví-
deos para observar a linguagem 
corporal

As chamadas de vídeo são im-
portantes tanto para observar a 
linguagem corporal, quanto a eloqu-
ência e a clareza na expressão das 
ideias do candidato, sendo possível 
identificar suas reações e se está 
mentindo ou aumentando algo.

2- Considere a vestimenta do 
candidato

O modo de se vestir diz muito 
sobre o fit do candidato com a 
empresa. Em uma entrevista on-
line, ele deve se vestir da mesma 

maneira que em uma entrevista 
presencial. 

3- Avalie a interação 
Não é porque a entrevista será 

feita de maneira virtual que só o 
recrutador falará e que o candi-
dato deve apenas responder às 
perguntas. 

4- Avalie o comprometimento
Assim como os candidatos se 

preocupam em serem pontuais 
em entrevistas presenciais, nas 
remotas o mesmo deve acontecer. 

5- Faça testes com prazo de 
término

Os testes são válidos tanto em 
formato presencial quanto online. 
Mas como no online geralmente 
o recrutador não tem controle do 
ambiente, é recomendado utilizar 
programas que fazem restrição 
de tempo de cada resposta para 
que sejam as mais verdadeiras 
possíveis.

(Fonte: Tiago Yonamine, especialista em 
recrutamento e CEO do trampos.co)



Tecnologia emocional: 
o melhor remédio para o 

bem-estar atual

Estamos vivendo uma 
revolução tecnológica 
incrível e irreversível. 
Os aparatos tecnológicos 
já mudaram a nossa 
forma de viver e de nos 
relacionarmos

E isso, sem sombra de 
dúvida, é bom. A ciência 
e as inovações trazem 

progressos expressivos para a 
humanidade. Se pararmos para 
pensar em como nossa vida se 
modificou, não precisamos ir 
muito longe para identificar uma 
grande mudança. Basta levar a 
mão até nosso celular (que cada 
vez mais se tornou essencial e, 
por vezes, se confunde com um 
membro da família ou com um 
braço de alguém) e clicar em 
uma das mídias digitais que... 
Voilá... 

Falamos por vídeo conferên-
cia com um parente distante, 
mandamos uma mensagem para 
o Japão ou apenas ouvimos uma 
boa música.

Esse aparelho ao nosso alcan-
ce, assim como outros tantos 
dispositivos, estreitou vínculos, 
encurtou caminhos (literalmen-
te, bastando para isso usarmos o 
Waze, por exemplo) e permitiu 
acesso a “mundos” antes não 
acessíveis. Mas, como toda mo-
eda tem dois lados, precisamos 
fazer algumas reflexões sobre o 
impacto dessas mudanças em 
nossas vidas e, principalmente, 
em nossas emoções. 

Digo isto, porque essas 
mesmas transformações que 
nos trazem tantos benefícios, 
parecem estar também adoe-
cendo pessoas. Tudo está acon-
tecendo rápido demais e nossa 
adaptação não está seguindo o 
mesmo ritmo acelerado. Com 
tantos progressos e inovações 
tecnológicas à disposição, 
nós nunca adoecemos tanto 
emocionalmente! Quem nunca 
ouviu falar de um colega de 
trabalho com algum transtorno 
emocional? Ou quem nunca 
se espantou ao perceber a 
quantidade enorme amigos 
que tomam alguma medicação 
psiquiátrica? Você conhece as 
estatísticas brasileiras somen-
te para casos de depressão e 
ansiedade? 

Somos quase 10% da popu-
lação (e isso sem contar outros 
tantos que estão fora das estatís-
ticas) sofrendo com transtornos 
de humor. Há estimativas que 
apontam para um número 
alarmante: cerca de 25% dos 
brasileiros empregados sofrem 
com transtornos de ansiedade. 

Isso me faz pensar que algo de 
muito estranho está aconte-
cendo. E eu não estou dizendo 
que a culpa é da tecnologia, de 
forma alguma. 

Minha reflexão é apenas sobre 
o como temos sido humanos 
diante de tamanha transfor-
mação tecnológica. Será que 
estamos cuidando de nossas 
emoções? Estamos aprendendo 
a utilizar nossa “tecnologia” 
emocional? Para onde esta-
mos nos levando? Bem, nossa 
vida emocional existe e ponto 
(querendo acreditar nisso ou 
não)! Como o próprio nome diz, 
emoção é algo que nos move, é 
algo real dentro de nós e vai nos 
“mover” mesmo que não demos 
a menor atenção para ela. 

E esse aparato psicológico 
que regula nossas emoções é 
uma tecnologia de ponta, de 
primeiríssima qualidade. Mas, 
tantas vezes, subutilizada. É 
triste ver pessoas sofrendo 
enfermidades da alma ou sim-
plesmente não sabendo lidar 
com os sentimentos, quando na 
verdade, uma vida emocional 
equilibrada (assim como toda 
tecnologia bem utilizada) pode 
trazer inúmeros benefícios e 
crescimentos pessoais. 

Se quisermos sair das tristes 
estatísticas que colocam o Brasil 
em primeiro lugar no ranking 
dos oprimidos emocionalmen-
te, precisamos mudar a forma 
como estamos olhando para 
nossas emoções e vivendo 
nossas vidas desgarrados do 
entendimento delas. É total-
mente possível ser alguém mais 
“evoluído” (um ser humano do 
tipo hightech) emocionalmen-
te. Mas, isso só vai acontecer 
quando usarmos a tecnologia 
externa a nosso favor, quando 
utilizarmos toda inovação para 
alimentar positivamente nosso 
“HD interno”. 

E, para tanto, precisamos 
voltar um pouquinho para nossa 
essência e nos aproximarmos 
de nossos amores. Precisamos 
usar a tecnologia para organizar 
nossas vidas e não para sermos 
reféns dela. Precisamos, mes-
mo, tentar substituir a mão 
ocupada por um dispositivo 
(qualquer que seja este) por 
uma boa xícara de café ou uma 
taça de vinho, desfrutadas na 
companhia de pessoas queridas 
e, se possível, admirando uma 
linda lua cheia. Conte comigo e 
até a próxima.

(*) - É Psicóloga Clínica, especialista 
em Gestão Estratégica de Pessoas; 

mestre em Teologia, coach 
e analista DISC pela SLAC; 

escritora, palestrante e membro 
Toastmasters Internacional 
(www.silviaqueiroz.com.br).

Silvia Queiroz (*)

www.netjen.com.br
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básicas, campanhas de vacinação, distribuição de álcool gel e confecção 
de máscaras para atender milhares de famílias em São Sebastião. A orga-
nização atende diariamente 1,2 mil crianças, jovens e adultos em cursos 
de contraturno escolar, de qualificação profissional, além de projetos 
de cultura, esporte e programas socioambientais. A primeira doação 
angariou suprimentos para 850 famílias e mobilizou cerca de 30 pessoas 
para administração, logística e entrega.  Informações para as doações 
em: (http://verdescola.org.br/como-apoiar/doe-para-a-verdescola/).

E - Enfrentando a Crise
Os donos de pequenos negócios que buscam orientação sobre como 
enfrentar esse momento de crise econômica causado pelo avanço do 
Coronavírus ganharam mais um canal de apoio do Governo Federal. 
Já está disponível, na internet, a página “Vamos Vencer”, desenvolvida 
pelo Ministério da Economia. O objetivo é sanar, ao máximo, as dúvidas 
dos empresários e mantê-los atualizados. Em formato de perguntas e 
respostas, a página orienta empreendedores dos segmentos da indústria, 
comércio e serviços sobre as medidas tomadas pelo governo durante a 
pandemia. Os perfis de acesso foram divididos pelo porte da empresa. 
Saiba mais em: (https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/
perguntas-frequentes/covid-19).

F - Programa de Estágios 
A Elanco Saúde Animal, uma das maiores empresas do segmento no 
mundo, acaba de abrir seu Programa de Estágios para 2020. As vagas 
são voltadas a alunos de todas as universidades matriculados nos cur-
sos de administração, comércio exterior, ciências contábeis, economia, 
engenharia, recursos humanos, jornalismo, comunicação, marketing, 
relações internacionais, medicina veterinária, zootecnia e cursos afins e 
que estejam a, pelo menos, dois anos de serem concluídos. Não é exigida 
qualquer experiência profissional prévia, apenas conhecimentos em 
pacote Office e inglês – que pode variar desde o conhecimento básico 
ao avançado, dependendo da vaga em questão. Interessados devem 
acessar o site (www.bettha.com), pesquisar por “Elanco”.

G - Banco de Talentos
Com a missão de fomentar o setor, a Associação Brasileira de Startups 
(Abstartups), entidade sem fins lucrativos que representa o ecos-

A - Ventiladores Pulmonares
A Hering, sensibilizada pela crescente propagação da COVID-19, desen-
volveu uma coleção especial, denominada “Camisetas com Amor”, que 
destina 100% do lucro das vendas das peças para a compra de ventila-
dores pulmonares. Diante das recomendações de distanciamento social, 
a empresa propõe um grande abraço virtual, por meio de mensagens de 
positividade, carinho, inspiração e empatia, estampadas em camisetas 
com os dizeres “Contando os dias pra te ver de novo”, “Vai ficar tudo 
bem”, “Não há saudade que sempre dure, nem distância que nunca 
acabe” e “Saudades de você”. As camisetas estão disponíveis no site 
(www.hering.com.br) e nas redes sociais da Hering (@hering_oficial).

B - Financiamento de Pesquisas
Estão abertas as inscrições para o Edital de Equidade Racial na Educação 
Básica, que financiará pesquisas e reconhecerá artigos científicos que 
apontem soluções para a redução das desigualdades étnico-raciais e 
de gênero nas escolas. Realizado pelo Centro de Estudos das Relações 
de Trabalho e Desigualdades (Ceert) e Itaú Social, o valor total de 
investimentos é de R$ 3 milhões. O edital busca articular e mobilizar 
escolas, redes, coletivos, centros de pesquisas e Ongs para viabilizar 
e fortalecer estratégias de enfrentamento das desigualdades raciais e 
de gênero na educação. As inscrições estão abertas no site do edital 
(editalequidaderacial.ceert.org.br). 

C - Comprou, Doou!
A Mallory, uma das principais produtoras de eletroportáteis do país, 
lança a campanha "comprou, doou" que pretende trabalhar de maneira 
consciente a comercialização dos seus produtos, valorizando a responsabi-
lidade social e o cuidado com o próximo. A ação consiste na dinâmica de: 
a cada ventilador comprado pelo e-commerce da Mallory, (www.mallory.
copm.br) outro será doado para instituições como o Lar Torres de Mello 
e a Santa Casa de Misericórdia, no Ceará, e o Instituto Pro Saber, em São 
Paulo, que trabalham diretamente com crianças e idosos. A Mallory atende 
nacionalmente, por isso a campanha vale para todo o território brasileiro.

D - No Litoral Norte 
O Instituto Verdescola, fundado por Maria Antonia Civita, está mobilizan-
do voluntários e promovendo dezenas de ações como doação de cestas 

sistema brasileiro de startups, anuncia a criação de uma ferramenta 
para ajudar profissionais e empresas a se conectarem no mercado de 
tecnologia. O Abstartups Jobs é um banco de talentos digital gratuito 
tanto para profissionais que buscam recolocação se cadastrarem quanto 
para startups que estão à caça de talentos. "Trata-se de mais um pilar 
de atuação diante do atual cenário de pandemia que vivemos para 
que possamos superar e sair ainda mais unidos", ressalta do diretor 
executivo da entidade, José Muritiba. Para cadastro, acesse: (http://
absjobs.netlify.app/). 

H - Demissão Responsável
Empresários começaram a ceder aos impactos que o período da 
quarentena tem trazido aos negócios, e passaram a demitir parte de 
suas equipes. Para dar ferramentas às empresas que têm essa visão 
responsável no momento das demissões, o trampos.co, plataforma que 
conecta talentos de comunicação e tecnologia às empresas, desenvolveu 
o trampos Offboarding Kit, um pacote de serviços para que as empresas 
possam auxiliar os colaboradores na rápida recolocação no mercado de 
trabalho. São oferecidos: consultoria para construção de currículos que 
atraiam mais recrutadores; priorização desses profissionais na lista de 
candidatos nas vagas disponíveis na plataforma; e treinamentos online 
para atualização e recapacitação (https://trampos.co/).

I - Anticorpos Neutralizantes
Um grupo de pesquisadores do Instituto Butantan trabalha no desen-
volvimento de um produto composto por anticorpos, para combater 
o novo Coronavírus. Os anticorpos monoclonais neutralizantes, como 
são chamados, serão selecionados de células de defesa (células B) do 
sangue de pessoas que se curaram da COVID-19. A ideia é encontrar 
uma ou mais dessas proteínas com a capacidade de se ligar ao vírus 
com eficiência e neutralizá-lo. As moléculas mais promissoras poderão, 
então, ser produzidas em larga escala e usadas no tratamento da doen-
ça. O projeto utiliza uma plataforma criada para o desenvolvimento de 
anticorpos monoclonais (mAbs) humanos para diferentes doenças, que 
está em fase avançada para obtenção de anticorpos monoclonais para 
o tratamento de zika e tétano.

J - Negócios em Portugal 
Na quinta-feira (23), das 9h às 13h, o escritório Brasil Salomão e Matthes 
Advocacia, promove o webinar online ‘Negócios em Portugal - Como 
empreender em Portugal’. O seminário conta com palestras e debates 
sobre como empreendedores brasileiros devem explorar esse mercado, 
além de detalhar o ambiente de negócios do país europeu. Entre os temas 
abordados, serão exibidos cases práticos de empreendedores, metodo-
logias, análises do mercado português e questões jurídicas relevantes 
para empreendedores que irão ingressar no mercado português. Link 
de inscrição: (http://bit.ly/3eh9Xo4). 

O governo da Suíça anun-
ciou ontem (16) que come-
çará a realizar uma reaber-
tura "lenta e gradual" das 
atividades no país a partir 
do próximo dia 27, por 
considerar que o pico da 
pandemia já foi atingido e 
a doença está sob controle. 
"À luz dos desenvolvimen-
tos epidemiológicos e das 
recomendações dos cien-
tistas, o Conselho Federal 
decidiu relaxar medidas 
de proteção à população 
contra o novo Coronavírus", 
informou o governo em uma 
nota oficial.

Estarão liberados para 
funcionamento os salões 
de cabeleireiros, centros 
de massagem e estúdios 
cosméticos e de tatuagens, 
lojas de ferramentas, de 

Lojas de flores serão um dos 
comércios que poderão 

reabrir ao público.

EP
A

O Indicador de Incerteza da Economia, 
medido pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve alta de 44,5 pontos na prévia 
de abril e chegou a 211,6 pontos. Esse é 
o maior nível da série histórica. O recorde 
anterior tinha sido registrado em 136,8 
pontos, em setembro de 2015, de acordo 
com a FGV.

O componente de mídia, baseado na fre-

quência de notícias com menção à incerteza 
na imprensa, subiu 35,5 pontos e atingiu o 
recorde de 196,5 pontos. O componente de 
expectativa, construído a partir das previ-
sões dos analistas econômicos, subiu 62,6 
pontos e alcançou 226,1 pontos na prévia, o 
segundo maior nível da série, ficando abaixo 
apenas do nível de outubro de 2002 (257,5 
pontos) (ABr).

Aviões de 
passageiros são 
autorizados a 
transportar cargas

Os aviões de passageiros 
poderão ser usados para o 
transporte de cargas en-
quanto durarem as ações de 
combate à pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), no 
país. A medida é em caráter 
excepcional e as diretrizes 
foram aprovadas pela Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac), em decisão publica-
da no Diário Oficial da União 
de quarta-feira (15)

O documento autoriza às 
empresas aéreas a realiza-
rem mudanças nas áreas 
destinadas aos passageiros, 
como os assentos, para que 
possam permitir o transporte 
de cargas. “Os detentores 
de certificado de operador 
aéreo que desejem operar 
em acordo com esta decisão 
devem cumprir integralmen-
te as diretrizes aprovadas”, 
destaca a medida da Anac

A decisão tem por objetivo 
"maximizar a capacidade 
de entrega contínua de 
produtos e insumos essen-
ciais nesse momento de 
pandemia, como alimentos, 
suprimentos médicos e 
equipamentos de proteção 
individual (EPI), além de ou-
tros produtos hospitalares", 
diz ainda a Agência (ABr).

Ao anunciar os números 
do 4º Boletim Prohort 
de Comercialização 

de Hortigranjeiros nas Cen-
trais de Abastecimento (Ce-
asas), pesquisa que aponta 
o total de frutas e hortaliças 
comercializadas no país, 
técnicos da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) voltaram a afirmar 
ontem (16), em Brasília, que, 
apesar da corrida inicial a 
centrais de abastecimentos e 
supermercados, por conta da 
Covid-19, o Brasil não corre 
risco de desabastecimento. 

Segundo o presidente da 
Conab, Guilherme Bastos, 
“as centrais de abaste-
cimento estão em pleno 
funcionamento e adotaram 
diversas medidas de controle 
sanitário para a segurança, 
na prevenção ao novo Coro-

As centrais de abastecimento estão em pleno funcionamento.
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Conab reafirma que não há indícios 
de desabastecimento no país

Apesar da corrida inicial a centrais de abastecimentos e supermercados, por conta da Covid-19, o 
Brasil não corre risco de desabastecimento

fluxo de movimentação nas 
centrais de abastecimento, 
devido ao fechamento de 
bares e restaurantes e das 
recomendações de isola-
mento social.

“Essas variáveis geraram 
um cenário atípico que 
repercutiu nas cadeias pro-
dutivas e no elo de comer-
cialização”, disse Cordeiro, 
antes de detalhar as altas 
identificadas em março nos 
preços de produtos como 
batata, cenoura tomate, 
cebola e de frutas. A safra 
2019-2020 no cinturão ci-
trícola se encerrou com a 
produção de 386,79 milhões 
de caixas. Essa quantidade 
é 35,2% maior do que a da 
safra anterior. Em termos de 
produtividade, a safra de cí-
tricos foi recorde com 1.045 
caixas por hectare (ABr).

navírus, com o objetivo de as-
segurar à população o acesso 
aos mais variados produtos, 
não havendo, portanto, in-
dícios de desabastecimento 
de hortifruti no país”, disse 
Bastos. “Caso sejam identifi-
cados problemas, atuaremos 
para que sejam reduzidos o 
quanto antes”, acrescentou.

O diretor executivo de 
Operações, Abastecimento 
e de Política Agrícola da Co-
nab, Bruno Cordeiro, disse 
que, enquanto estabeleci-
mentos de hortifrutis e su-
permercados intensificaram 
as compras em razão de uma 
maior demanda, observou-
-se também a redução do 

Suíça começa a relaxar quarentena 
a partir do dia 27

jardinagem e floriculturas. 
Todas deverão aplicar as 
medidas de segurança e de 
higienização já definidas, 
como as que estão sendo uti-
lizadas nos supermercados e 
farmácias. 

O documento ainda afirma 
que "caso a situação permi-
ta", as escolas e os shoppings 
poderão ser reabertos a 
partir de 11 de maio; já os 
cursos de ensino não obri-
gatórios, cursos superiores 
e universidades, bem como 
museus, zoológicos e livra-
rias poderão ser reabertos 
no início de junho.

O governo suíço ainda 
afirmou que continua ava-
liando os impactos das me-
didas na população e que, 
em determinados casos 
ou setores, poderá exigir 
o uso de máscaras para a 
circulação. De acordo com 
dados do Centro Universi-
tário John Hopkins, a Suíça 
registra 26.356 casos do 
novo Coronavírus e 1.254 
morte pela doença (ANSA).

Incerteza da economia atinge maior nível



Direito societário e as 
mudanças causadas 

pela Covid-19

Em virtude da 
pandemia que 
assola o mundo, 
destruindo economias 
e matando pessoas, 
a imensa maioria 
dos países vêm 
adotando medidas de 
prevenção, isolamento 
social e injeção de 
incentivos financeiros 
na atividade 
produtiva

No Brasil, infelizmen-
te, por motivações 
políticas e evidentes 

interesses pessoais, foram 
adotadas, inicialmente, 
condutas tumultuadas, 
atrapalhadas e desorga-
nizadas; com exceção, 
deixe-se claro e diga-se a 
verdade, daqueles gestores 
estaduais e municipais que, 
louvavelmente, adotaram 
desde cedo medidas cien-
tíficas e racionais de isola-
mento da população, para 
evitar a contaminação em 
massa da Covid 19. 

Contudo, em que pese 
as barafundas provocadas 
pela política irresoluta, 
cismática e inconsequente 
do poder executivo fede-
ral, graças à existência de 
excelentes quadros no mi-
nistério economia e na di-
reção do Departamento de 
Registro Empresarial e In-
tegração (DREI), tomou-se 
medidas certas e prudentes 
para o desenvolvimento da 
atividade produtiva, como 
por exemplo, a edição da 
MP 931, de 30 de março 
último, que possui desdo-
bramentos importantes no 
que se refere às obrigações 
das Sociedades, seja do 
tipo Limitada, Anônima ou 
Cooperativa. 

O principal objetivo da 
MP foi amenizar os trans-
tornos decorrentes desta 
necessária paralisação, 
observando-se, em espe-
cial, as corretas medidas de 
restrição ao funcionamento 
das Juntas Comerciais e dos 
adiamentos das realizações 
e instalações de reuniões e 
assembleias de sócios das 
sociedades empresárias. 

No que tange às Socie-
dades Limitadas, verifica-
-se que o ordenamento 
jurídico pátrio determina 
que a Reunião Anual de 
sócios, para deliberações 
acerca da aprovação de 
contas dos administradores 
e validação do balanço pa-
trimonial, correspondente 
ao final do exercício, deve 
ser realizada nos quatro 
meses subsequentes ao 
término do período social, 
ou seja, na grande maioria 
das sociedades, até o mês 
de abril. 

Excepcionalmente, em 
razão da pandemia, neste 
ano, a reunião poderá ser 
realizada até o sétimo mês 
posterior ao encerramento 
do exercício social, estabe-
lecendo, ainda, que caso o 
contrato social disponha 
que reuniões ou assem-
bleias devam ser realizadas 
em prazo inferior ao legal, 
deverão ser desconsidera-
das no ano de 2020, com o 
intuito de evitar que haja 
aglomerações e contatos 
próximos de sócios. 

Para que não ocorram 
problemas de continuida-
de dos atos societários, os 
mandatos de diretores e ad-
ministradores que tenham 
o seu termo final antes da 

realização destas reuniões 
ou assembleias serão pror-
rogados, automaticamente, 
até a data do evento. Im-
portante destacar que as 
medidas trazidas para as 
sociedades limitadas, como 
a prorrogação do prazo 
das reuniões aplicam-se, 
da mesma forma, para as 
sociedades anônimas, no 
caso das realizações das 
AGO e AGOE, sendo que 
os mandatos, também serão 
prorrogados, automatica-
mente, até o momento das 
deliberações. 

Neste diapasão, a MP 
931, como implemento para 
que haja a desburocratiza-
ção dos atos societários, 
bem como primando pelo 
isolamento social e saúde 
da população, em seus 
artigos 7º, 8º e 9º, altera as 
redações sobre a forma de 
realização de reuniões e 
assembleias nas Socieda-
des Limitadas, Anônimas e 
Cooperativas. Esclarece-se 
que tal mudança legislativa 
permite a realização destes 
atos societários por meio 
de videoconferência, per-
mitindo ainda que o sócio 
exerça seu direito de voto, 
conforme manda o diploma 
legal brasileiro, de maneira 
digital. 

Percebe-se que houve 
uma dilação nos prazos le-
gais para os atos societários 
e efeito retroativo aos atos 
que já tenham sido prati-
cados pelas sociedades e 
necessitem de registros 
nas Juntas Comerciais, uma 
vez que estas se encontram 
com as atividades suspen-
sas. Ou seja, enquanto 
perdurar o fechamento 
das repartições públicas e 
as medidas de isolamento, 
os atos que forem levados 
a registro na reabertura, 
terão seus efeitos da data 
da assinatura dos docu-
mentos. 

A nosso ver, enfim, por 
vivermos uma situação atí-
pica, ou seja, uma pandemia 
global, a aplicação desta 
Medida Provisória deve-
-se enquadrar conforme a 
necessidade e conveniência 
de seus sócios, da diretoria, 
da empresa e do efetivo 
exercício da preservação 
da empresa e do cumpri-
mento de sua função social, 
não devendo, em hipótese 
alguma, seu eventual des-
cumprimento (por motivos 
fortuitos ou de força maior) 
ensejar condenações por 
danos morais ou qualquer 
outra penalidade cabível 
em situação normalidade. 

Isto posto, tendo em men-
te a absoluta necessidade 
de desenvolvimento da 
atividade produtiva com 
a consequente retomada 
econômica, pretende-se do 
poder público a imediata 
simplificação dos proces-
sos para as empresas e 
empreendedores, tomando 
por essencial condutas 
desburocratizantes. Por 
fim, acerca da pandemia 
e das práticas cotidiana-
mente alardeadas pelos 
veículos de comunicação e 
mídias sociais, roga-se por 
atitudes mais humanas e 
solidárias, deixando de lado 
idiossincrasias impulsivas, 
considerando, em especial, 
que a economia é possível 
de ser retomada, a vida não! 

(*) - É professor da Universidade 
Mackenzie. Ex-presidente da Junta 

Comercial e Ex-Secretário 
do Senacom. 

(**) - É advogado, mestrando em 
Direito pela PUC-SP. 

Armando Luiz Rovai (*) e 
Paulo Sérgio Nogueira Salles Júnior (**) 
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O Departamento Nacio-
nal de Registro Em-
presarial e Integração 

(Drei), vinculado à Secre-
taria de Governo Digital, 
publicou no Diário Oficial da 
União de quarta-feira (15), 
a Instrução Normativa nº 79, 
que prevê dois novos forma-
tos de encontros e decisões 
em reuniões e assembleias 
de sociedades anônimas 
fechadas, limitadas e coo-
perativas: semipresencial e 
digital.

Na modalidade semipre-
sencial, as reuniões e assem-
bleias acontecem na sede 
social da empresa, mas com 
a possibilidade de partici-
pação e voto a distância de 
acionistas, sócios ou associa-
dos. A segunda alternativa 
é a digital, quando feitas 
totalmente a distância, sem 
a viabilidade de presença 
física. Em reuniões e as-
sembleias semipresenciais 
ou digitais, os acionistas, 
sócios ou associados pode-
rão votar de duas formas: 
pelo envio de um boletim de 

Reuniões e assembleias de empresas 
podem ser realizadas a distância

O sistema eletrônico adotado pela sociedade precisa garantir a segurança, a confiabilidade e a transparência 
do encontro e das decisões

“Os participantes, sejam 
em reuniões ou assembleias 
semipresenciais ou digitais, 
deverão assinar a respectiva 
ata e consolidar a lista de 
presença com certificado 
digital emitido por entidade 
credenciada pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil”, 
explica o presidente-exe-
cutivo da Associação das 
Autoridades de Registro 
do Brasil (AARB) Edmar 
Araújo.

Segundo ele, reuniões vir-
tuais já são uma realidade em 
muitas empresas. “Devido 
às restrições impostas pela 
pandemia do Coronavírus, a 
regulamentação é bem-vinda 
para evitar aglomerações 
e preservar a saúde dos 
colaboradores e acionistas, 
sem paralisar o fluxo de 
trabalho das empresas, com 
a segurança que só o uso do 
certificado digital no âmbito 
da ICP-Brasil proporciona”, 
completa Araújo. Fonte e 
mais informações: (www.
aarb.org.br).

Instrução Normativa prevê dois novos formatos de encontros em 
reuniões e assembleias de S.A., limitadas e cooperativas.

D
iv

ul
ga

çã
o

voto a distância ou por meio 
de participação remota, via 
sistema eletrônico.

O preenchimento e a 
entrega do boletim, direta-
mente à sociedade, comple-
menta o sistema eletrônico, 
que permite a participação 
em tempo real. Para tanto, 
o documento deve conter 
as matérias constantes da 
ordem do dia, orientações 
sobre o seu envio e indica-
ção dos documentos que 
devem acompanhá-lo para 
verificação da identidade do 

acionista, sócio, associado 
ou representante.

Ainda conforme a norma, 
o sistema eletrônico adota-
do pela sociedade precisa 
garantir a segurança, a 
confiabilidade e a transpa-
rência do encontro e das 
decisões. Também deve-se 
preservar o direito de par-
ticipação e voto a distância 
durante todo o processo. A 
gravação integral da reu-
nião ou assembleia deverá 
ficar arquivada na sede da 
sociedade.

Certificados digitais 
ICP Brasil podem 
ser emitidos 100% 
online

A partir da Medida Provisó-
ria nº 951/2020, os certificados 
digitais no padrão da Infra-
estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil -agora 
podem ser emitidos de forma 
online. A condição para emissão 
do documento digital foi defi-
nida pelo normativo publicado 
na última quarta-feira (15), 
no Diário Oficial da União. A 
MP simplifica a obtenção dos 
certificados digitais em um 
momento de especial atenção 
à saúde nacional, já que o iso-
lamento social impede a ida a 
uma Autoridade de Registro 
para a compra de um certificado 
digital. 

O diretor-presidente do Insti-
tuto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), Marcelo Buz, 
explica que a MP moderniza 
o sistema de autenticação e 
assinatura digital no Brasil. “O 
tempo de emergência acelera 
decisões que já estavam pre-
vistas. Estamos vivendo um 
momento no qual as relações 
digitais ganharam mais desta-
que e para isso, há que se contar 
com processos e transações 
seguros como os reconheci-
damente proporcionados pela 
ICP-Brasil. 

O certificado digital vence, a 
partir de agora, barreiras legais 
que o impediam de se moder-
nizar. Nosso governo e nossa 
gestão se empenham desde o 
primeiro dia para transformar 
o modelo de autenticação e 
assinaturas digitais. Este é, 
sem dúvida, o maior feito da 
história da ICP-Brasil e vai ser 
um grande ponto de inflexão na 
massificação do certificado”. A 
emissão de um certificado digital 
de forma remota deve atender a 
critérios de segurança de nível 
equivalente à identificação pre-
sencial, observadas as normas 
técnicas da ICP-Brasil (AI/ITI).

Marcia Andrade (*)

E no meio da enxurrada de 
medidas relativas à pandemia 
da Covid-19, entrou em vigor 
no dia 27 de março, e um 
tanto quanto despercebida, a 
nova lei de franquias (Lei n. 
13.966/2019) que revogou a 
já conhecida Lei n. 8.955/94 
e trouxe algumas moderniza-
ções para o setor. Dentre as 
principais alterações trazidas 
pela nova lei, destacamos: 
 1) Afastamento ine-

quívoco de rela-
ções trabalhistas 
entre franqueador 
e franqueado, e seus 
empregados: Em que 
pese a lei anterior já ter 
previsto a inexistência 
de vínculo emprega-
tício, a nova lei deixa 
de forma expressa e 
sem qualquer margem 
para questionamentos 
de que não há vínculo 
empregatício entre 
franqueador e fran-
queado, bem como, 
com os colaboradores 
do franqueado, inclusi-
ve durante os períodos 
de treinamento. 

 2) Possibilidade de 
sublocação: O art. 
3º da nova lei passa a 
autorizar o franquea-
dor a sublocar o ponto 
comercial ao subloca-
do, cabendo a ambas a 
possibilidade de ação 
para renovação ou 
prorrogação, ressal-
vados os casos em que 
há inadimplência seja 
do contrato de locação 
em si ou do contrato de 
franquia. 

A nova lei de franquias trouxe algumas 
modernizações para o setor.

Acompanhando as medidas de afas-
tamento social e implementação de 
home office para conter a pandemia da 
Covid-19, empresas têm investido pesado 
no uso de VPN (sigla em inglês para rede 
privada virtual) para que colaboradores 
acessem remotamente dados que só es-
tariam disponíveis in loco. Com essa tec-
nologia, dispositivos externos trabalham 
em rede com os internos, em um sistema 
que protege a privacidade online. Com 
o aumento de 70% do fluxo na internet, 
conforme dados do Kantar Consulting, o 
risco também aumentou.

Com este cenário de isolamento, a 
NordVPN, uma das principais platafor-
mas de Rede Privada Virtual do mundo, 
registra que as pessoas estão trabalhando 
pelos menos duas horas a mais por dia. 
O uso de desktop subiu 91% e de VPNs 
empresariais cresceu mais de 200% em 
média, no mundo. Com 42% do setor 

administrativo do Grupo A.Yoshii atuan-
do em home office, a área de tecnologia 
da informação da construtora precisou 
investir em ferramentas de colaboração 
e digitalização de processos, além de 
segurança da informação para o acesso 
remoto, com melhorias e upgrades em 
VPN, firewall, licenças e ferramentas para 
videoconferências em grupo. 

As soluções já estavam implementa-
das na empresa, mas o momento pediu 
um protocolo de segurança ainda mais 
rigoroso. Para o gerente de TI do Grupo 
A.Yoshii, Michael Vicentim, a preocupa-
ção com o vazamento de dados existe da 
mesma forma num ambiente corporativo 
tradicional, mas as tecnologias disponíveis 
e recém-implementadas conferem mais 
segurança para este novo cenário. 

"Para se conectar dentro desses ambien-
tes é necessária uma liberação, ou seja, 
não é qualquer pessoa que fará a conexão 

remota. Hoje, os ambientes estão muito 
evoluídos. Problemas de vazamento e de 
fraude podem ser recorrentes em ambien-
tes corporativos, até quando o trabalho não 
é feito home office. Por isso, a preocupação 
e o investimento nessas ferramentas são 
essenciais", comenta Michael.

Para garantir a eficiência e produtivi-
dade, os colaboradores mantêm contato 
diário com gestores em videoconferências. 
Grupos em aplicativos de mensagens ins-
tantâneas e agendas de atividades ajudam 
a organizar o fluxo de trabalho. "Na área 
de TI, estamos em quatro, no total, três 
atuando em home office e um in loco. Nos 
falamos o tempo todo e pelo menos uma 
vez por dia nos reunimos em chamada de 
vídeo com checklists dos principais pon-
tos. Semanalmente, a diretoria também se 
reúne por vídeo, então os trabalhos e prio-
ridades da empresa não foram totalmente 
afetados", diz o profissional.

Lei de Franquias: confira as 
4 principais alterações em destaque

franquia.com/reprodução

 3) Possibil idade de 
adoção de cláusu-
la compromissória 
para solução de 
conflitos: A cláusula 
compromissória não é 
exatamente novidade e 
já vinha sendo utilizada 
na solução de contro-
vérsias instauradas 
entre franqueador e 
franqueados. A expres-
sa previsão de utiliza-
ção de juízo arbitral, 
inclusive a mediação 
como solução de con-
flitos pode significar 
não só mais rapidez 
nas demandas, mas 
também uma análise 
qualificada e especia-
lizada dos casos. 

 4) Alteração no conte-
údo da Circular de 
Oferta: Em nossa visão, 
a principal alteração 
trazida pela nova lei são 
as inclusões de novos 
dados e documentos 
obrigatórios na entrega 
da Circular de Oferta. 

Com efeito, destacamos al-
gumas das informações que 
passam a ser obrigatórias, 

sendo elas, detalhamento 
acerca das propriedades 
intelectuais e industriais 
relacionadas à franquia, 
situação do franqueado 
em caso de término do 
contrato de franquia sobre 
cláusulas de proteção de 
dados confidenciais, cláu-
sulas de não competição, 
possibilidades de sucessão 
e/ou cessão contratual, 
possibilidade de recusa 
de compra de produtos 
e serviços exigidos pelo 
franqueador, existência de 
conselhos ou associações 
de franqueados. 

Em nosso entendimento, 
a nova lei, de forma simples 
atendeu os anseios desse 
mercado, modernizando e 
detalhando as relações, o 
que aumenta a transparên-
cia de informações entre 
franqueado e franqueador, 
levando a maior segurança 
jurídica na avaliação do 
negócio a que se pretende 
firmar. 

(*) - Graduada e Especialista em 
Direito Empresarial pela PUC/SP, 

é membro do Comitê de Direito de 
Energia da OAB/SP, e do Comitê de 
Direito de Infraestrutura da Câmara 

de Comércio França Brasil.

Segurança para plataformas corporativas em ambientes domésticos
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Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001770-57. 2018.8.26.0300 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Jardinópolis, Estado de SP, Dr(a) Joice Sofiati Salgado, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Adriano Justino Rosa, Brasileiro, CPF 110.573.818-37, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, alegando em 
síntese:" .objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.413,69 referente a fatura de nº 195460594 
com vencimento em 15/07/2015, Fatura de Nº 199004508, com vencimento em 17/08/2015, venci 
das e não pagas.". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Cita 
ção, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo de 30 dias do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

CSA - COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS
CNPJ nº 05.889.284/0001-32

Relatório de Administração

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Ativo Notas 31/12/2019 31/12/2018
   (reclassificado)
Ativo circulante  5.637 33.611
Caixa e equivalentes de caixa - 955 2.491
Tributos a recuperar - 9 9
Adiantamento a funcionários - 3.913 -
Créditos diversos - 760 31.111
Ativo não circulante  5.292.865 4.822.837
Acordo - CCI BCSA A001 4 2.900.248 2.460.532
Tributos a recuperar  30.312 -
Valores para Investimentos 5.1 2.362.305 2.362.305
Total do ativo  5.298.502 4.856.448

Passivo e patrimônio líquido Notas 31/12/2019 31/12/2018
 (passivo a descoberto)   (reclassificado)
Passivo circulante  67.288 54.647
Contas a pagar - 11.936 11.179
Obrigações trabalhistas e tributárias - 54.307 42.423
Dividendos a pagar - 1.045 1.045
Passivo não circulante  19.410.937 18.782.077
Valores para Investimentos 5.1 19.410.937 18.782.077
Patrimônio líquido 
 (passivo a descoberto) 
Capital social 7 2.270.172 2.270.172
Prejuízos acumulados - (16.449.895) (16.250.448)
   (14.179.723) (13.980.276)
Total do passivo e patrimônio líquido
   (passivo a descoberto)  5.298.502 4.856.448

Receitas/(despesas) operacionais: Notas 31/12/2019 31/12/2018
Administrativas - (251.196) (268.875)
Comunicações - (8.759) (8.516)
Tributárias - (34.266) (22.467)
Pessoal 5.2 (347.481) (333.785)
Receitas financeiras 8 457.251 296.692
Despesas financeiras 8 (17.535) (2.965.653)
Outras receitas/(despesas) operacionais - 2.539 2.362.305
Prejuízo do exercício  (199.447) (940.299)
Prejuízo por ação  (0,08786) (0,41420)

 31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo do exercício (199.447) (940.299)
Resultado abrangente do exercício (199.447) (940.299)

 Capital Reserva Prejuízos
 social de lucros acumuldos Total 
Saldos em 31/12/2017 2.270.172 - (15.310.149) (13.039.977)
Prejuízo do período - - (940.299) (940.299)
Saldos em 31/12/2018 2.270.172 - (16.250.448) (13.980.276)
Mutação do período - - (940.299) (940.299)
Saldos em 31/12/2018 2.270.172 - (16.250.448) (13.980.276)
Prejuízo do período - - (199.447) (199.447)
Saldos em 31/12/2019 2.270.172 - (16.449.895) (14.179.723)
Mutação do período - - (199.447) (199.447)

Das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo do exercício (199.447) (940.299)
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Tributos a recuperar (30.312) (9)
Créditos diversos 30.351 (16.941)
Adiantamento a funcionários (3.913) 3.267
(Decréscimo)/acréscimo em passivos 
Obrigações trabalhistas e tributárias 11.884 (3.535)
Contas a pagar 757 (2.635)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (190.680) (960.152)
Fluxo de caixa nas atividades de investimento
Valores para Investimentos 628.860 -
Acordo - CCI BCSA A001 (439.716) (210.532)
Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI´s - (2.362.305)
Caixa líquido proveniente das/ (aplicado nas)
 atividades de investimento 189.144 (2.572.837)
Das atividades de financiamento com acionistas
Partes relacionadas - 3.531.790
Caixa líquido proveniente das  atividades de financiamento - 3.531.790
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.536) (1.199)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 2.491 3.690
No final do exercício 955 2.491
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.536) (1.199)

 31/12/2019 31/12/2018
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviço de terceiros e outros operacionais (259.955) (277.391)
Valor adicionado bruto (259.955) (277.391)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia (259.955) (277.391)
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 457.251 296.692
 457.251 296.692
 197.296 19.301
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Salários e encargos 347.481 333.785
Impostos, taxas e contribuições
Federais 34.266 22.467
Remuneração de capitais de terceiros 
Juros 17.535 2.965.653
Prejuízo do exercício (199.447) (940.299)
Outras Despesas Operacionais (2.539) (2.362.305)
 197.296 19.301

Demonstrações do resultado para os Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais)

Demonstrações do resultado abrangente para os Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(passivo a descoberto) para os Exercícios

findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais)

Demonstrações do valor adicionado para os Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administra-
ção e a Diretoria Executiva da CSA – Companhia Securitizadora de Ativos subme-
tem à apreciação de seus acionistas as demonstrações financeiras, o relatório de 
administração e o parecer dos auditores independentes. A presente demonstração 
abrange o balanço patrimonial, as respectivas demonstrações do resultado, das mu-

1. Contexto operacional: A CSA - Companhia Securitizadora de Ativos (“Se-
curitizadora” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações com sede na Cida-
de de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.466. Foi constituída em 25 de abril 
de 2003 e, a partir de 1º de novembro de 2003, deixou de ser pré-operacional, 
tendo como objeto social a: a) Securitização de créditos oriundos de opera-
ções praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investi-
mentos, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de 
crédito imobiliário, Securitizadoras hipotecárias, associações de poupança e 
empréstimo pela Caixa Econômica Federal, bem como a securitização imobi-
liária, assim compreendida a compra, venda e prestação de garantias em 
créditos imobiliários; b) Prestação de serviços relacionados às operações no 
mercado secundário de créditos oriundos de suas operações; c) Emissão e 
colocação no mercado financeiro de certificados de recebíveis imobiliários e 
de outros títulos de crédito; d) Realização de negócios e prestação de servi-
ços compatíveis com as suas atividades; e) Realização de operações de hed-
ge em mercados de derivativos, visando a cobertura de riscos na sua carteira 
de créditos. A Securitizadora possui controladores que atuam também em 
outros segmentos que não o de securitização, que garantem o suporte finan-
ceiro para a manutenção de suas atividades. A Securitizadora continua anali-
sando oportunidades de mercado e acredita que a melhora do cenário econô-
mico do país possa fazer com que o mercado de securitização se torne mais 
desenvolvido e que permita com que a Securitizadora consiga viabilizar novas 
emissões de CRI´s. 2. Base de apresentação e elaboração das demonstra-
ções financeiras e principais práticas contábeis: 2.1. Autorização: A au-
torização para a conclusão e apresentação destas demonstrações financeiras 
ocorreu na reunião de sua Administração em 20 de março de 2020. 2.2. Base 
de apresentação: As demonstrações financeiras da Companhia foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira, as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronun-
ciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em 
conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
International Accounting Board (IASB). As demonstrações financeiras são 
apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Securitizadora. As 
estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financei-
ras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamen-
to da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado 
nas informações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo 
método de ajuste a valor presente e análise do risco de crédito para determi-
nação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos 
demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para litígios e 
riscos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá re-
sultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas informa-
ções contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de 
estimativa. A Securitizadora revisa suas estimativas e premissa periodica-
mente, não superior a um ano. As demonstrações financeiras foram prepara-
das utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização 
de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são men-
surados pelo valor justo. 2.3. Apuração do resultado: A receita pela presta-
ção de serviços é reconhecida quando da execução dos mesmos, e quando 
os riscos significativos e os benefícios são transferidos para o comprador, na 
extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para 
a Securitizadora e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita 
é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo 
descontos, abatimentos e impostos ou encargos. 2.4. Caixa e equivalentes 
de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender 
a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. A Securitizadora considera equivalentes de caixa uma aplicação financei-
ra de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estan-
do sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um 
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando 
tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar 
da data da contratação. 2.5. Recebíveis imobiliários-Cédula de Crédito 
Imobiliários (CCIs) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs): São 
registrados pelos seus valores de aquisição e captação, respectivamente, atu-
alizados até a data do balanço. 2.6. Redução ao valor recuperável de ativos 
(impairment): A Administração da Securitizadora revisa anualmente o valor 
contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas operacionais, que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e 
o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para 
deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.7. Ou-
tros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhe-
cido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econô-
mico-futuros serão gerados em favor da Securitizadora e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando a Securitizadora possui uma obrigação legal ou constituí-
da como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incor-
ridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes 
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze 
meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.8. Ativos 
e passivos contingentes: As práticas contábeis para registro e divulgação 
de ativos e passivos contingentes são as seguintes: • Ativos contingentes: 
são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais 
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxito provável 
são apenas divulgados em nota explicativa; • Passivos contingentes: são 
provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os 
passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas 
divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de 
perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados. 2.9. Instrumentos 
financeiros: Instrumentos financeiros não derivativos incluem os CCIs, e ou-
tros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, bem como contas a pagar e 

tações de patrimônio líquido e do fluxo de caixa e as demonstrações de valor agre-
gado. Todos relativos ao exercício do ano fiscal de 2019. Contexto Operacional: 
A CSA foi constituída em abril de 2003 atendendo às exigências da Lei 9.514/97, 
com o objetivo de atuar no mercado de securitização de créditos imobiliários, atu-
ando como emissora de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Até esse momen-

to, a CSA viabilizou a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI’s no 
valor total de R$ 31,4 milhões. No exercício de 2019 não foi emitida nenhuma série 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários. A CSA continua analisando oportuni-
dades de mercado e acredita que a melhora do cenário econômico do país possa 
fazer com que o mercado de securitização se torne mais desenvolvido e que per-

outras dívidas. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado: Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resul-
tado são ativos financeiros mantidos principalmente com a finalidade ativa e 
frequente de negociação no curto prazo. É designado pela Securitizadora, no 
reconhecimento inicial, como mensurado ao valor justo por meio do resultado. 
Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento: Os instrumentos fi-
nanceiros mantidos até o vencimento são ativos financeiros não derivativos 
com pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos definidos e para os 
quais a Securitizadora tem intenção positiva e capacidade de manter até o 
vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimen-
tos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício. Empréstimos e re-
cebíveis: São classificados como empréstimos e recebíveis os ativos finan-
ceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são 
cotados em mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis da Securitizadora 
compreendem os CCIs, as demais contas a receber e o caixa e equivalentes 
de caixa. Hierarquia de valor justo: A Securitizadora usa a seguinte hierar-
quia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos financeiros pela 
técnica de avaliação: • Nível 1: preços cotados (sem ajustes) nos mercados 
ativos para ativos ou passivos idênticos; • Nível 2: outras técnicas para as 
quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo regis-
trado sejam observáveis, direta ou indiretamente; • Nível 3: técnicas que 
usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado que não 
sejam baseados em dados observáveis no mercado. Caixa e equivalente de 
caixa são classificados dentro do nível 2 e o valor justo é estimado com base 
nos extratos dos bancos que fazem uso de preços de mercado cotados para 
instrumentos similares. A Securitizadora não possui ativos ou passivos classi-
ficados nos níveis 1 e 3, conforme acima mencionados. 2.10. Prejuízo por 
ação: O prejuízo por ação é calculado com base na quantidade de ações 
existentes na data dos balanços. 2.11. Julgamentos, estimativas e premis-
sas contábeis significativas: Julgamentos: A preparação das demonstra-
ções financeiras da Securitizadora requer que a sua Administração faça julga-
mentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados 
de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passi-
vos contingentes na data-base das informações contábeis. Contudo, a incer-
teza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que 
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado 
em períodos futuros. Estimativas e premissas: As principais premissas rela-
tivas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes 
de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo 
de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro são discutidas a seguir. Perda por redução ao 
valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por redução ao 
valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade gera-
dora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor 
justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos 
custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de 
venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais 
para descartar o ativo. Tributos: Existem diversas interpretações de regula-
mentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis fu-
turos. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios, bem como a 
natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais exis-
tentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas ou futu-
ras mudanças nessas premissas poderiam exigir ajustes futuros na receita e 
despesa de tributos já registrada. A Securitizadora constitui provisões, com 
base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias 
por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O 
valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de au-
ditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tri-
butários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas 
diferenças de interpretação podem surgir em uma ampla variedade de assun-
tos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Securiti-
zadora. Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de 
ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder 
ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avalia-
ção, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses 
métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, con-
tudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é reque-
rido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre 
os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e 
volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o 
valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. 3. Novas normas, alte-
rações e interpretações de normas: A partir de 1º de janeiro de 2019, entra 
em vigor o CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil (Correlação 
ao IFRS 16). Os ativos e passivos decorrentes de arrendamento mercantil 
serão inicialmente mensurados com base no valor presente e registrados no 
ativo como bens de direito de uso e no passivo como obrigações de arrenda-
mento mercantil. Os bens arrendados serão depreciados pelo método linear, 
considerando o prazo do arrendamento ou pela vida útil do ativo, sendo a 
escolha pelo menor período, o referido pronunciamento não gerou impacto 
nas práticas contábeis. Não há outras normas, alterações de normas e inter-
pretações que não estão em vigor que a Companhia espera ter impacto rele-
vante decorrente de sua aplicação em suas demonstrações financeiras. 4. 
Acordo CCI - BCSA A001: Em 08 de agosto de 2017 foi celebrado Instru-
mento de Transação e Confissão de Dívida entre a Securitizadora e a Gestão 
- Arquitetura e Gerenciamento S/C Ltda. no valor de R$ 2.250.000 (dois mi-
lhões duzentos e cinquenta mil Reais) a ser recebido em até 36 meses a 
partir de 13 de setembro de 2017. O saldo devedor é corrigido pelo IGP-M 
(FGV) a partir de 13 de setembro de 2017 além de juros remuneratórios no 
segundo ano do acordo de 0,5% ao mês e 1,0% no terceiro ano do acordo até 
o prazo de vencimento. O saldo atualizado é de R$ 2.900.248 (R$ 2.460.532 
em 31 de dezembro de 2018). A dívida confessada é garantida pela hipoteca 
sobre frações ideais no Condomínio Residencial Tancredo Neves na Cidade 
de São José dos Campos, Estado de São Paulo. 5. Transações com partes 
relacionadas: 5.1. Valores para Investimento: 

mita com que a CSA consiga viabilizar novas emissões de CRI´s. Relacionamento 
Com Auditores Independentes: Com o objetivo de atender às suas premissas de 
boa governança e evitar conflitos de interesses, a CSA não contratou, durante o 
exercício de 2019, junto à empresa Baker Tilly 4Partners Auditores Independen-
tes S.S., qualquer outra prestação de serviços, que não o de auditoria externa.

Ativo não circulante
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Valores para Investimento (a) 2.362.305 2.362.305
Total 2.362.305 2.362.305
Passivo não circulante
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Valores para Investimento (b) 19.410.937 18.782.077
Total 19.410.937 18.782.077
O saldo de valores para investimento contemplam as transações com as se-
guintes partes relacionadas a) São Paulo Properties S/A: Cessão de cré-
dito de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL conforme Lei 13.496/2017 
da RFB, o montante registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 
2019 é de R$ 2.362.305 (R$ 2.362.305 em 31 de dezembro de 2018); b) 
Em 31 de dezembro de 2019 o saldo refere-se: a Indian Participações Ltda 
no montante de R$ R$ 19.136.954 (R$ 18.508.094 em 31 de dezembro de 
2018) e Miguel Ethel Sobrinho: R$ 273.983 (R$ 273.983 em 31 de dezem-
bro de 2018), totalizando R$ 19.410.937 (R$ 18.782.077 em 31 de dezembro 
de 2018). 5.2. Remuneração dos Administradores da Securitizadora: Os 
montantes registrados na rubrica “Despesas gerais e administrativas”, refe-
rentes à remuneração dos membros da Administração e Diretores Estatutá-
rios são de R$ 251.196 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 268.875 em 31 de 
dezembro de 2018). 6. Informações acerca da recompra de certificados 
de recebíveis imobiliários - CRIs: Código Cetip BCSA A001: No dia 15 de 
setembro de 2004, a CVM, por meio do Ofício/CVM/SER/GER nº. 1.466/04, 
aprovou a desistência do pedido do registro definitivo da Distribuição Pública 
da 1ª série da emissão de 12 CRIs, que foram emitidos em 05 de janeiro de 
2004, com valor unitário de R$ 500.000, perfazendo um total de R$ 6.000.000, 
cujo vencimento dar-se-ia em 05 de janeiro de 2016. O saldo dos CRI se-
riam corrigidos anualmente (provisionado mensalmente pela contabilidade), 
a partir da data de emissão, pelo Índice Geral de Preços - IGPM, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado no período de doze me-
ses anteriores ao pagamento da parcela. O prazo de amortização era de 120 
meses, e a taxa de juros era de 8% ao ano. No dia 21 de setembro de 2004 
ficou suspensa a negociação com os referidos certificados, e a Securitizadora 
providenciou as condições de resgate e inutilização dos CRI´s nessa mes-
ma data. A operação foi efetuada por meio de um registro provisório, junto à 
CVM, aguardando até conceder o registro definitivo da operação. Portanto, 
os recebimentos financeiros oriundos da cessão de créditos no valor de R$ 
419.019, foram registrados na rubrica de “adiantamento de clientes” até a ob-
tenção do registro definitivo da operação, ou, especificamente nesse caso, até 
a liquidação financeira após a desistência do pedido de registro definitivo. O 
saldo atualizado dos CRI´s, a pagar na data do encerramento da operação, 
era de R$ 6.961.799, todavia, não foi recebido e integralizado o montante de  
R$ 1.740.450 (valor atualizado até 20 de setembro de 2004), o que resulta 
em um montante de R$ 5.221.348 a restituir ao investidor. Os CRI´s foram 
atualizados até a data de encerramento da operação. A Securitizadora recom-
prou os CRI´s do investidor, no montante de R$ 5.221.348, atualizados pela 
variação mensal do IGP-M, apurados e publicados pela FGV com um deságio 
de R$ 15.430, resultando no valor de R$ 5.205.918. Do total recomprado, 
R$ 3.349.000 foram pagos em 09 de novembro de 2004 e o restante, R$ 
1.856.918, pagos em 20 (vinte) parcelas de R$ 92.846, (noventa e dois mil 
oitocentos e quarenta e seis reais), vencidas mensalmente a partir de 05 de 
abril de 2006 e assim sucessivamente no 5º dia dos meses subsequentes. 
A última parcela foi paga em novembro de 2007. 7. Patrimônio líquido: O 
capital social está representado por 2.270.172 ações nominativas, sem va-
lor nominal, sendo 2.250.172 ações ordinárias e 20.000 ações preferenciais. 
Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia 
Geral. As ações preferenciais terão igual prioridade no reembolso do capital 
social, limitado ao valor integralizado e atualizado pelo mesmo índice aplicado 
às informações contábeis da Securitizadora, sem prêmio. As ações ordinárias 
e preferenciais participarão em quaisquer dividendos ou bonificações em di-
nheiro, distribuídos na forma do artigo 31 do Estatuto Social, de acordo com 
a respectiva participação de cada uma delas no capital social. Conforme o ar-
tigo 31 do Estatuto Social da Securitizadora, firmado em 25 de abril de 2003, 
dos lucros líquidos apurados no balanço anual serão deduzidos: a) 5% antes 
de qualquer outra destinação para constituição de fundo de reserva legal, 
até atingir 20% do capital social; b) Importância necessária ao pagamento 
aos acionistas do dividendo obrigatório de, no mínimo, 5% do lucro líquido 
ajustado nos termos do artigo 02 da Lei nº 6.404/76. Os lucros remanescentes 
terão a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral, de acordo com a 
proposta formulada pela Diretoria e devidamente aprovada pelo conselho da 
Administração. Conforme parágrafo 1º, do artigo 31, do Estatuto Social da Se-
curitizadora, firmado em 25 de abril de 2003, a Securitizadora não distribuirá 
dividendos intermediários, declarando o dividendo mínimo obrigatório anual 
na data da Assembleia Geral Ordinária. 8. Receitas e despesas financeiras: 
Em 31/12/2019 e de 2018 as receitas e despesas financeiras estão assim 
compostas:

Receitas financeiras: 
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Juros ativos 253.166 249.653
Variação monetária ativa 204.085 47.039
Total 457.251 296.692
Despesas financeiras: 
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Juros passivos - (7)
Variação monetária passiva (a) (17.535) (2.965.641)
Tarifas Bancárias - (5)
Total (17.535) (2.965.653)
Até 31 de dezembro de 2018 a variação monetária é decorrente de atualiza-
ção do montante a pagar junto a parte relacionada Indian Participações Ltda., 
apresentado na Nota Explicativa nº 5, corrigida por juros de 13% a.a., acres-
cidos de IGPM, a qual passou a ser classificada como valores para investi-
mento em 2019, não sendo mais aplicável a atualização do saldo devedor. 
9. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro: 
Os instrumentos financeiros ativamente utilizados pela Securitizadora estão 
substancialmente representados por caixa, aplicações financeiras, CCIs e 
transações com partes relacionadas, todos realizados em condições usuais 
de mercado, estando reconhecidos integralmente nas informações contábeis 
considerando-se os critérios descritos na Nota Explicativa nº 2. Estes instru-
mentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando à 
liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. Pagamento condicionado 
e descontinuidade: A capacidade da Securitizadora em honrar suas obriga-
ções decorrentes dos CRIs depende do pagamento dos créditos pelas deve-
doras dos recebíveis. Os CRIs são lastreados em créditos pelas devedoras 
dos recebíveis. Os CRIs são lastreados em créditos representados pelas 
CCIs, tendo sido vinculados aos CRIs por meio do estabelecimento de re-
gime fiduciário, constituindo patrimônio separado do patrimônio da emissora. 
O patrimônio separado constituído em favor dos titulares dos CRIs não conta 
com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Securitizadora. Assim, o 
recebimento integral e tempestivo pelos titulares dos CRIs do montante de-
vido depende do cumprimento total, pelas devedoras, de suas obrigações 
assumidas nos contratos que dão origem aos créditos, em tempo hábil para o 
pagamento, pela Securitizadora, dos valores decorrentes dos CRIs. Conside-
rando a não existência de instrumentos financeiros derivativos e pelas carac-
terísticas dos outros instrumentos financeiros possuídos (basicamente caixa e 
equivalentes de caixa), não houve necessidade de apresentar demonstrativos 
de análise de sensibilidade. Valorização dos instrumentos financeiros: Os 
principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de dezembro de 
2019, bem como os critérios para sua valorização, são descritos a seguir: 
• Caixa e equivalentes de caixa: os saldos mantidos em contas correntes 
bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata possuem valores de 
mercado idênticos aos saldos contábeis; • Partes relacionadas (Nota Expli-
cativa nº 5): são adotados valores similares aos de mercado. 10. Eventos 
subsequentes: Impactos do COVID-19 (Coronavírus) nos negócios da 
Companhia: Desde o final de fevereiro de 2020, o mundo vem passando por 
um surto da doença chamada COVID-19 (Coronavírus), classificada como 
pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS. A Administração da 
Companhia está acompanhando os possíveis impactos em seus negócios e 
tem trabalhado com a implementação de planos de contingências para manter 
a continuidade das atividades operacionais em uma situação de normalidade. 
Na data de emissão destas demonstrações financeiras não é possível men-
surar os riscos que possam surgir e consequentemente resultar em eventuais 
perdas que essa pandemia poderá gerar sobre as estimativas ou negócios 
da Companhia. 11. Relação com auditores: A empresa de Auditoria Inde-
pendente por nós contratada, não realizou nenhum outro serviço durante o 
exercício social, além da Auditoria das demonstrações financeiras.

Diretoria:            Dirceu Antônio Aparecido Machado - Diretor Presidente
Márcio Snioka - Diretor Operações

Dalva Regina de Melo - Contadora CRC1SP136.518/O-7

Relatório dos auditores independentes
Aos Administradores e Acionistas da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos, São 
Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da CSA - Companhia 
Securitizadora de Ativos (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2019, e suas respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor 
adicionado para o exercício findo naquela data (Passivo a descoberto), assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CSA - Companhia Secu-
ritizadora de Ativos em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades autorizadas a funcionar pela Co-
missão de Valores Mobiliários (“CVM”). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzi-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios éticos re-
levantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais 
Assuntos de Auditoria (“PAA”): Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em 
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercí-
cio corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demons-
trações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demons-
trações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses 
assuntos. Não identificamos outros principais assuntos de auditoria além do mencionado 

em nosso parágrafo de ênfase decorrente da continuidade operacional da Companhia. 
Ênfase: Continuidade operacional da Companhia:  Em 31 de dezembro de 2019 a 
Companhia apresenta passivo a descoberto em R$ 14.179.723 e capital circulante ne-
gativo de R$ 61.651. Uma parcela substancial de suas obrigações é devida à parte rela-
cionada no montante de R$ 19.410.937, A qual encontra-se classificada no balanço 
como valores para investimentos. Assim, as informações financeiras intermediárias fo-
ram preparadas no pressuposto de continuidade normal dos negócios, considerando a 
geração de caixa operacional ou a manutenção do suporte financeiro da parte relacio-
nada credora da Securitizadora e não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e 
classificação dos valores de ativos e passivos, que seriam requeridos no caso de des-
continuidade de suas operações.Outros assuntos: Demonstração do Valor Adiciona-
do (DVA): Revisamos também as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da 
Administração da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos, cuja apresentação é re-
querida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de audito-
ria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, 
em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras toma-
das em conjunto.Outras informações que acompanham as demonstrações finan-
ceiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por es-
sas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-
xão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 

Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação 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, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financei-
ras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de frau-
de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuá-
rios tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da au-
ditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-

mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. 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; • Obtivemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • 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 continui-
dade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas; • Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional; •Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, in-
clusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 20 de março de 2020.

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.-CRC 2SP-031.269/O-1
Fábio Rodrigo Muralo- Contador CRC 1SP-212.827/O-0

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.

Luciana G. Gouvêa (*)

Contrato é instrumento onde se 
vê (quando o contrato é escri-
to), ou se ouve (quando o con-

trato é verbal) o acordo de vontades 
de 2 ou mais pessoas, de instituições 
e de empresas, criando, modificando 
ou extinguindo obrigações e direitos. 
O simples fato de se comprar uma 
passagem de ônibus para apresentá-
-la ao motorista e seguir viagem, ou 
receber a entrega das compras pagas 
no aplicativo que prestou o serviço 
de trazê-las do mercado, esses são 
exemplos de contratos que fecha-
mos sem nem perceber que estamos 
contratando.

É possível contratar a respeito de 
tudo que tiver fins lícitos, ou seja, tudo 
que seja permitido por lei ou que não 
tenha sido proibido, isso, seguindo 
os princípios básicos da boa fé, do 
fim social a que se destina o pacto e 
também da vontade livre das partes 
contratantes, que devem ser pessoas 
maiores de idade e capazes de respon-
der por seus atos.

São dezenas de modalidades de 
contratos. Há por exemplo o con-

trato de compra e venda, o de troca, 
de doação, de aluguel de imóvel ou 
outro bem, contrato de empréstimo, 
de seguro, contratos bancários, com 
escolas, contrato eletrônico - aquele 
formalizado de longe, por loja virtual, 
com a ausência presencial dos contra-
tantes, etc.

Quando o contrato firmado tiver 
irregularidades, ou seja, contiver vícios 
por erro, ignorância, dolo, fraude, ou 
mesmo nos casos de ter sido feito por 
pessoa incapaz, havendo equívocos, o 
que foi contratado pode ser declarado 
nulo ou anulado pelo Poder Judiciário. 
Ademais, nos casos em que é descum-
prida alguma obrigação contratual, 
seja no contrato verbal, escrito ou 
combinado por mídia digital, esse 
descumprimento está sujeito a inde-
nização por perdas e danos, cobrança 
de juros, multa e correção monetária. 

Entretanto, nesse momento de crise 
mundial, quando as pessoas estão 
sendo obrigadas a permanecer den-
tro das suas casas e muitas das vezes 
descumprir ou ver o descumprimento 
de algo contratado, como pode ser 
melhor proceder? Acontece que, no 
atual momento, os acontecimentos 

podem ser considerados como casos 
fortuitos ou de força maior, devido 
a determinação de quarentena para 
todos e mais especificamente para 
quem é do grupo de risco. Assim, como 
o Judiciário decidirá sobre quem tem 
ou não razão se houver quebra do 
contratado?

Vale esclarecer, nos casos fortuitos 
ou de força maior há a possiblidade 
de descumprimento das obrigações 
devido à ocorrência de algo inevitável, 
previsível ou não, como o caso da 
pandemia da COVID19 alastrando-se 
por quase todo o planeta, causando 
prejuízos ainda incalculáveis, quan-
do festas de casamento estão sendo 
canceladas, viagens para outros 
continentes também, os restaurantes 
estão sem clientes, shoppings centers 
estão fechados e as poucas lojas ainda 
abertas encontram-se vazias.

Vivemos tempos de grande insegu-
rança econômica e jurídica, e para mo-
mentos assim, de excepcionalidade, 
melhor usar de precaução consultando 
bons advogados que auxiliem nos 
novos contratos, onde inclusive pode 
ser estipulada cláusula determinando 
quem irá assumir o risco, ou o prejuízo 

do que está sendo negociado, nos casos 
fortuitos ou de força maior. Para o que 
já estava contratado antes da pande-
mia, se todas as partes contratantes 
puderem alegar caso fortuito ou de 
força maior, o melhor é partir para 
a negociação ganha-ganha, usando 
da boa-fé, conciliando os interesses 
de todos.

Se as partes conseguirem chegar a 
um acordo quanto ao que estava con-
tratado sem precisar ir ao Judiciário, 
importante registrar o combinado por 
escrito, especificando tratar-se de 
um aditivo ao antigo contrato, que as 
demais cláusulas continuarão sendo 
respeitadas. Ao final todos devem 
assinar.

Outra dica importante para caso de 
o cidadão decidir assinar um contrato, 
um aditivo de contrato, ou qualquer 
contrato, é estar atento para: (1) 
saber os objetivos do pacto que se 
está por assinar; (2) se quem está 
contratando tem capacidade para 
honrar o contrato; (3) compreender o 
que de fato está escrito, caso contrário 
consultar advogado; (4) observar se 
há renovações automáticas, quais as 
condições, preço, provisões, duração, 

local, responsabilidades e direitos, 
multas aplicáveis, datas limites para 
certos eventos, garantias, motivos 
e formas de encerramento e o local 
(foro) onde as dúvidas possam ser 
tratadas judicialmente, por mediação 
ou por arbitragem.

Muito importante também não dei-
xar espaços em branco, onde possa ser 
encaixado algum texto; não rasurar; 
não assinar folha em branco; rubricar 
todas as folhas do contrato; escrever 
no rodapé de todas as folhas o objetivo 
e a data da assinatura do contrato e 
guardar uma cópia idêntica ao original, 
inclusive com todas as assinaturas. De 
acordo com o exposto, parece possível 
avaliar que, mesmo em dias comuns 
contratar não é algo simples, portan-
to, em dias de pandemia, importante 
assegurar-se dos direitos e deveres dos 
envolvidos, com cautela e precisão, 
para evitar o desequilíbrio contratual 
e prejuízos.

 
(*) - Pós-em Neurociências Aplicadas à 

Aprendizagem (UFRJ) e em Finanças com 
Ênfase em Gestão de Investimentos (FGV), 

é especialista em Mediação e Conciliação 
de conflitos e  Proteção Patrimonial legal e 
Diretora Executiva da Gouvêa Advogados 

Associados.

Contratar em tempos de pandemia
Atentos ao fenômeno do Coronavírus, ao impacto que já vem causando, e ainda vai ocasionar nas relações econômicas, é importante aos cidadãos poder 
entender os direitos e deveres relativos aos contratos fechados antes e durante a pandemia
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 17 de abril de 20206
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KA posição de gestor em uma empresa é algo extremamente 

complexo, ainda mais neste momento. Infelizmente,  
ainda se tem muita confusão entre qualidade técnica 

com capacidade de liderança e aí nasce um grande problema, 
principalmente em momentos como o que atravessamos, sen-
do que constantemente se observa gestores que acumulam 
obrigações em função da dificuldade de delegar. 

"Delegar as atividades em uma empresa é uma tarefa que 
requer muita dedicação do profissional, independentemente 
do tamanho do negócio, por isso que são constantes treina-
mentos e capacitações com pontos comportamentais. Essa 
dificuldade se reforça em relação às empresas pequenas, nas 
quais os quem tem a liderança ainda é muito próximo das 
atividades no dia a dia e principalmente no trabalho remoto 
onde muitas vezes não se tem ferramentas nem métricas", 
avalia o diretor financeiro e de RH da Farmarcas e Febrafar, 
André Costa. 

Normalmente, nas empresas de pequeno porte, o proprie-
tário ou gestor é responsável pelos atendimentos, adminis-
tração, negocia, recebe os pedidos, faz o planejamento de 
precificação dos produtos, executa o financeiro da empresa 
e participa do balanço e checagem do estoque. E na hora 
que a empresa enfrenta dificuldades ele que manter essas 
funções, mas isso pode se tornar impossível, gerando um 
grande desgaste para o profissional e até equipe. Mas como 
delegar a gestão para alguém de confiança? Veja pontos que 
o diretor da Febrafar e da Farmarcas detalhou, que podem 
auxiliar nesse processo de mandar: 

1Tenha consciência da necessidade - Primeiro 
ponto é ter a certeza de que é preciso delegar as atividades 
para conseguir administrar o negócio com eficiência. Planejar 
as ações e colocar um responsável por projeto e/ou ativida-
de é essencial para o sucesso do negócio. É preciso que o 
empresário ou gestor desenvolva o espírito empreendedor 

OrienTAções 
pArA delegAr 

de fOrMA 
cOrreTA nO 
MOMenTO 
de crise

3entenda como se tornar um gestor eficiente - O 
líder deve conhecer a si mesmo e a seus colaboradores, para 
que identifique o que deve ser feito por ele ou transferido 
para outras pessoas. Essa capacidade de entender as habi-
lidades contribui não apenas para aliviar o trabalho, mas, 
principalmente, para garantir melhores resultados. 

4confie nas pessoas - A confiança na equipe é pri-
mordial para que esse processo funcione, já que o líder não 
pode dar conta de tudo sozinho. Tarefas simples devem ser 
facilmente desempenhadas por outras pessoas. É preciso ter 
em mente que o operacional 
deve ser delegado a outros 
colaboradores. O gestor deve 
ter o foco no planejamento 
de outros projetos estratégi-
cos e focar no desempenho 
dos resultados. No caso de 
atividades muito demoradas, 
uma boa ideia é transferir a 
parte mais mecânica, de modo 
que o gestor realize apenas a 
aprovação. Assim é possível 
dar a atenção necessária às 
tarefas mais decisivas para a 
empresa. 

5capacite seus fun-
cionários - Outro tipo de 
atitude que contribui para 
delegar as atividades é di-
vidir a carga de trabalho. 
Com isso o gestor consegue 
dedicar parte do seu tempo 
para ensinar os colaboradores 
a realizar algumas tarefas. 
Isso demonstra que o gestor 
tem interesse genuíno pelo 
desenvolvimento da equipe e 
pode ajudar na identificação 
das pessoas com postura pró 
ativa e mais comprometidas. 

6Acompanhe as atividades - Delegar as atividades 
não significa abandonar as entregas. Para garantir a qualidade 
do serviço desempenhado, o líder precisa estar atento ao que 
os funcionários estão fazendo e acompanhar frequentemente 
as atividades. Muitas vezes o gestor comete o erro de delegar 
as tarefas e se esquece de auxiliar a equipe para fazer os 
ajustes necessários. 

7Melhore a sua comunicação - Para delegar atri-
buições e atividades é necessário verificar se a pessoa que 
recebeu a ordem a entendeu corretamente. Principalmente 
quando o assunto inclui a entrega de trabalhos dentro de 
prazos determinados. Muitas vezes a mensagem emitida 
pelo líder não ficou totalmente clara. Então, fica mais difícil 
cobrar uma entrega se não se tem ideia do que o colaborador 
realmente compreendeu. 

"Enfim, como vimos, evitar a centralização das atividades 
é essencial para o desenvolvimento da qualquer organiza-
ção. Quando o gestor trabalha verdadeiramente lado a lado 
com seus subordinados, consegue melhorar a qualidade dos 
resultados da empresa, facilitando no combate de crises", 
finaliza André Costa, que complementa que o importante é 
que essa crise vai passar e teremos que utilizar o que apren-
demos com ela.

“evitar a 
centralização 

das atividades é 
essencial para o 

desenvolvimento 
da qualquer 

organização. 
Quando o 

gestor trabalha 
verdadeiramente 
lado a lado com 

seus subordinados, 
consegue melhorar 

a qualidade 
dos resultados 

da empresa, 
facilitando no 

combate de crises

delegAr reQuer MuiTA dedicAçãO

e incentive isso nos colaboradores para qualificar a maneira 
como que administra a empresa. 

2equipe correta - Não existe grande líder sem gran-
des profissionais, assim, um dos aspectos fundamentais para 
o sucesso de uma empresa é a capacidade de montar uma 
equipe eficiente. Para evitar a sobrecarga de trabalho, é 
preciso que o líder entenda a importância de delegar tarefas 
e de organizá-las de acordo com as qualificações de cada 
um. Assumir muitas responsabilidades é prejudicial para o 
direcionamento do negócio. 

Nunca foi tão difícil ser um líder em uma empresa como neste período de Coronavírus. O cenário é de incertezas, medo e ao mesmo tempo é 
necessário adequar o mundo do trabalho e a comunicação a realidades como o home office ou grupos que estão virando dias trabalhando. 



Qual o segredo do 
sucesso das startups?

O caminho que leva 
uma ideia até o 
nascimento de um 
produto, serviço e 
negócios tem inúmeras 
variáveis para que 
elas saiam do papel e 
alcancem o sucesso

Na maioria das vezes 
a inovação advém de 
uma mudança impor-

tante de pensamento com 
um propósito claro e foco 
em experiências voltadas 
para o consumidor, que o 
levem a solucionar algo que 
realmente precisam. 

Foi a partir deste mindset 
que surgiram negócios que 
revolucionaram o merca-
do tradicional como o de 
transportes e entregas, com 
aplicativos que hoje oferecem 
este serviço de forma muito 
mais facilitada, prevendo as 
necessidades do consumidor. 

Nesses casos o mercado 
incorporou a nova ideia de 
tal maneira que não nos lem-
bramos mais como era a vida 
antes deles. 

A cultura inovadora das 
startups pode ajudar pessoas, 
empresas e organizações do 
mercado tradicional a evoluir 
as relações de trabalho, ain-
da mais se considerarmos o 
cenário econômico atual que 
prevê muita competitivida-
de. No mundo de startup, a 
criatividade, inovação, visão 
de futuro e senso de equipe 
são valores que andam juntos 
para potencializar a ideia e 
tornar possível a execução 
no dia a dia da empresa. 

Uma liderança horizontal, 
valorização da colaboração, 
posicionar-se de forma a es-
cutar o que o público tem a 
dizer sobre o produto ou ser-
viço, buscar processos ágeis, 
não ter medo de errar, além 
de se capacitar continuamen-
te e buscar conhecimentos 
em diversos setores são o 
que vemos todos os dias no 

ecossistema de startups. 
Hoje essa mudança de 

comportamento está cada vez 
mais presente em mercados 
super tradicionais, como o 
financeiro que está vivendo 
o boom das fintechs, e tam-
bém em setores que muitas 
vezes não questionamos o 
funcionamento até então. 
Um exemplo claro é mercado 
de automóveis, que no Brasil 
movimenta mais de R$500 
bilhões, e ainda sofre com 
a falta de inovação em um 
mercado conservador. 

Estas mudanças de para-
digmas são feitas por meio 
de um conjunto de processos, 
os melhores profissionais 
envolvidos e ser resiliente. 
As autotechs, empresas que 
utilizam tecnologia para 
aprimorar os mais diversos 
processos no mercado de au-
tomóveis, tem como objetivo 
colocar o cliente no centro 
do processo, ter empatia e 
buscar tecnologias cada vez 
mais voltadas para aprimorar 
essa relação. 

Estas empresas nasceram 
para suprir de maneira inte-
ligente um gap, gerando uma 
oportunidade de negócios 
para os empreendedores di-
gitais. No caso das autotechs, 
como a Volanty, conectam 
compradores e vendedores, 
prestadores de serviços e 
consumidores, construindo 
confiança para alcançar 
liquidez. Assim, aos poucos 
o mercado também vai ga-
nhando outras potências, e 
o consumidor começa a ser 
o verdadeiro protagonista 
do negócio. 

É o que chamamos de ca-
pitalismo 4.0, que gera negó-
cios rentáveis, mas que não 
consideram apenas números, 
mas carregam consigo um 
propósito. 

(*) - Formado em comunicação social 
pela Puc-Rio e fez MBA em Stanford 
no Vale do Silício. É sócio-fundador 

da Volanty, plataforma digital que 
conecta compradores e vendedores 

de veículos seminovos 
(www.volanty.com). 

Maurício Feldman (*)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Desde as primeiras civilizações, 
quando o homem passou a usar a 
terra para produzir seu próprio ali-
mento, a fertilização, a despeito de 
ainda rudimentar, já era uma prática 
comum. Com o avanço da ciência, 
tempos e tempos depois, os fertili-
zantes passaram a ser sintetizados, o 
que possibilitou a produção agrícola 
em larga escala para a alimentação 
de uma população sempre crescente. 
Segundo a FAO, em 2050, a população 
será aproximadamente de 10 bilhões, 
30% maior do que hoje. O maior 
crescimento ocorrerá nos países em 
desenvolvimento. 

Especialistas avaliam que, para 
alimentar a todos, a produção de 
alimentos deverá aumentar em 70%. 
Assim, a produção de cereais preci-
sará aumentar para 3 bilhões de tone-
ladas/ano em relação aos 2,5 bilhões 
produzidos atualmente. Atualmente, 
muitos questionamentos se referem à 
natureza dos fertilizantes: orgânico ou 
mineral. De acordo com o engenheiro 
agrônomo Dr. Eros Francisco, a dife-
rença está mais relacionada à forma 

A agricultura moderna, de larga escala, 
depende fortemente do emprego de 

fertilizantes minerais.
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É pensando desta ma-
neira que os pais 
devem encarar a qua-

rentena em casa com os 
filhos, segundo a pedagoga 
Susanna Artonov, mestre 
em Educação e professora 
de Pedagogia da São Judas/
Campus Unimonte. “Há 
muito temos percebido que 
a ausência dos pais em casa 
gera ansiedade nas crianças. 
Então, esse isolamento so-
cial imposto pela pandemia 
é um grande momento para 
pais e filhos partilharem 
experiências que não esta-
vam tendo juntos”, explica 
a especialista. 

Vale brincar, fazer comida, 
estudar, contar e ler histó-
rias, conversar, tudo isso 
juntos. Esse pode ser um 
momento bastante rico de 

Vale brincar, fazer comida, estudar, contar e ler histórias, 
conversar, tudo isso juntos.
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Proximidade dos pais com as crianças 
é presente durante quarentena

Há uma expressão da cultura indígena que diz que a presença de uma pessoa é um presente para as demais

separar os brinquedos que 
não usam para doar”.

Mesmo na quarentena, é 
importante que as crianças 
tenham uma rotina, com 
horários para se alimentar, 
dormir e fazer as atividades 
da escola. Tudo isso pode 
ser estabelecido com a 
própria criança, para que 
ela aprenda a ter autono-
mia, confiança e diálogo. 
Susanna indica também 
usar a tecnologia de forma 
útil neste período. “Tem 
videoaulas de tudo na in-
ternet. Esse material pode 
ser explorado por pais e 
filhos. Vale até aproveitar a 
quarentena para fazer um 
reforço escolar com o filho 
em alguma matéria que ele 
estava com dificuldades. Há 
tempo para isso”.

convivência e aprendizado 
entre pais e filhos, desde que 
bem aproveitado. “Ambos 
estão tendo a chance de 
aprender a conviver e a se 
respeitar, saindo fortaleci-
dos desta relação”. Não bas-
ta assistir à tevê juntos ou 

ficar cada um no seu celular. 
A pedagoga recomenda que 
as crianças façam parte da 
organização da casa. “Eles 
podem separar talheres, coi-
sas nas gavetas, trabalhando 
conceitos da educação de 
maneira útil, ou, ainda, 

É possível alimentar o mundo sem fertilizantes?
mineral seria preciso uma centena 
de quilos”, explica Eros Francisco, 
ressaltando, ainda, que o advento 
do adubo sintético barateou o preço 
dos alimentos.

A agricultura moderna, de larga 
escala, depende fortemente do em-
prego de fertilizantes minerais. Vale 
lembrar a ocupação do cerrado, uma 
extensa área, com grande potencial 
agrícola, localizada no Centro-Oeste 
brasileiro, cuja realidade produtiva foi 
viabilizada com o manejo adequado da 
fertilidade do solo. O solo do cerrado, 
de fertilidade originalmente muito 
baixa, não permitia a produtividade 
satisfatória de grãos sem o uso de 
fertilizantes e corretivos.

O engenheiro agrônomo e coordena-
dor científico da iniciativa Nutrientes 
para a Vida (NPV), Valter Casarin, 
pondera que, para avançar cada vez 
mais e nutrir a população do planeta 
com segurança alimentar, os agricul-
tores têm sempre de adotar práticas 
de manejo, aperfeiçoando o uso dos 
adubos. Fonte e mais informações: 
(www.nutrientesparaavida.org.br).

como são utilizados os fertilizantes 
do que à sua natureza, já que ambos  
disponibilizam os mesmos elementos 
químicos para as plantas. 

É errado imaginar que a planta 
distingue o nutriente proveniente 
do fertilizante orgânico e o nutrien-
te do fertilizante mineral. A grande 
diferença entre as fontes está na 
concentração de nutrientes. A adu-
bação de uma lavoura de arroz, por 
exemplo, demandaria a aplicação de 
toneladas de esterco por hectare. 
Já com a utilização de fertilizante 




