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O Serasa Ensina, braço educacional do Serasa Consumidor, elaborou 
uma série de dicas para ajudar o consumidor a gerar renda na crise 
do Coronavirus, sobretudo para quem não tem emprego formal e não 
está trabalhando. Nas últimas semanas, o Brasil entrou em alerta. As 
recomendações da Organização Mundial da Saúde têm o objetivo de 
evitar que um número excessivo de pessoas seja infectado pelo novo 
Coronavirus, sendo a mais impactante o isolamento social da maior 
parte da população.    

Gerar renda durante a quarentena

Devido a pandemia causada pela Covid-19, muitas companhias 
aéreas estão cancelando seus voos. Trump decidiu fechar as fron-
teiras para alguns países, principalmente Europa e China, o que 
causa uma série de preocupações. A revista Time publicou que as 
empresas americanas se desvalorizaram em aproximadamente 12% 
e as bolsas de valores do mundo todo deixaram de movimentar 
trilhões de dólares nesses últimos dias. Entretanto, há uma série de 
fatos que estão destorcidos e outros que são reais e, vou expor as 
duas situações.   

Prejuízos à vista

Apesar de ser um período de maior preocupação para os alunos que 
em breve farão exames seletivos, muitas escolas continuam dando 
aulas por meio de plataformas on-line. Em Curitiba, os estudantes 
do terceirão do Colégio Marista Santa Maria continuam a rotina no 
mesmo horário, com aulas transmitidas ao vivo e fóruns de discussão. 
“Um cronograma de aulas é divulgado com antecedência, facilitando 
na organização dos estudos e na dinâmica de dúvidas”, explica o co-
ordenador do Ensino Médio da escola, Sandro Anselmo Coelho.   

Potencializar os estudos 
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Negócios em Pauta

Vagas em Aberto
Enquanto o índice de desemprego sobe em muitos seto-

res, algumas empresas seguem contratando. É o caso da 
fintech PagueVeloz, que desenvolve soluções de gestão 
financeira para verticais de negócios. A empresa, com 
matriz em Blumenau e unidade em São Paulo, decidiu 
manter as contratações programadas mesmo durante o 
período de isolamento social. Atualmente a PagueVeloz 
conta com cerca de 80 profissionais e segue com vagas 
em aberto tanto para as áreas de tecnologia quanto para o 
setor comercial. Intressados devem acessar o site (https://
www.pagueveloz.com.br/) e clicar na aba “Entrar pro Time”.  

  Leia a coluna completa na página 3
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Vagas para desenvolvedores

@A Lambda3 vai aumentar seu time e está com 28 vagas abertas para 
a contração de desenvolvedores. Por conta da pandemia, o processo 

seletivo será realizado via conferência on-line – o início do trabalho é 
no modelo home office. Para trabalhar na empresa, reconhecida pelo 
prêmio GPTW de 2019 como uma das melhores empresas de T.I. para 
se trabalhar no Brasil, alguns requisitos são necessários. “Além de exce-
lência técnica, entregar valor para os clientes que trabalham conosco é 
um esforço que exige constante sinergia entre toda a equipe. Buscamos 
novos desafios técnicos e, por isso, recrutamos pessoas que estejam 
dispostas a aprender em todos os momentos, sair das respectivas zonas 
de conforto e contribuir com times auto gerenciáveis”, explica o CEO 
da Lambda3, Victor Hugo Germano. Os interessados em participar do 
processo seletivo podem se candidatar por meio do site: [vagas.lambda3.
com.br.    Leia a coluna  completa na página 2
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EsTuDO CORONAVíRus E NEGóCIOs: As INFORMAçõEs NECEssáRIAs

A maioria dos 
especialistas da 
indústria de tecnologia 
(57%), transporte (69%), 
assistência médica 
(52%) e varejo (64%) 
consideram que a 
Inteligência Artificial 
(IA) é ainda mais euforia 
do que realidade no 
momento, com serviços 
financeiros (42%) sendo 
a exceção

Além disso, embora a 
confiança na preparação 

dos funcionários para a ado-
ção da IA seja mais elevada 
entre os líderes C-Level 
(79%), ela é muito menor 
entre os gerentes (38%). 

Estas são algumas das con-
clusões da pesquisa "Vivendo 
em um mundo de IA" (Living 
in an AI world, em inglês), con-
duzida pela KPMG com 751 
executivos norte-americanos 
atuantes em empresas de 
diferentes setores com conhe-
cimentos relacionados à IA. "A 
pesquisa nos ajuda a entender 
melhor aspectos problemá-
ticos, riscos emergentes e 
desafios das empresas. 

A inteligência artificial 
vem causando impactos 
relevantes no mercado. Na 
próxima década, espera-se 
que ela transforme ainda 
mais os negócios e propor-
cione benefícios tangíveis 

Inteligência artificial tem potencial 
inexplorado para transformar o mercado 
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para empresas, 
funcionários e 
consumidores", 
afirma Frank 
Meylan, sócio-lí-
der de AI, Cogni-
tive & Customer 
Experience da 
KPMG no Brasil. 

A pesquisa 
revelou ainda 
que a IA é uma 
promessa real, 
com oferta de benefícios 
substanciais para clientes e 
usuários finais, o que inclui 
benefícios futuros potencial-
mente transformacionais. 
Para atender às expectativas 
crescentes, no entanto, as 
empresas precisam ser mais 
agressivas no suporte à IA. 
Outra conclusão é que o setor 
de tecnologia está liderando 
esse processo, com mais da 

IA causará o maior impacto 
na inteligência do cliente e 
80% dizem que a IA já está 
aliviando problemas de aten-
dimento ao cliente. 

Se consideradas as respos-
tas dos entrevistados que 
atuam no setor de saúde, a 
ampla maioria (90%) acre-
dita que a tecnologia de IA 
melhorará a experiência do 
paciente e terá o maior im-
pacto no diagnóstico (47%), 
gerenciamento de registros 
eletrônicos de saúde (41%) 
e tarefas robóticas (40%). 
No transporte, 82% dos pro-
fissionais do setor acreditam 
que o governo deve estar en-
volvido na regulamentação 
da IA em certa medida e 77% 
acreditam que a IA é uma 
ameaça direta à segurança 
e à privacidade dos dados 
do consumidor (AI/KPMG).

metade (63%) 
dos entrevista-
dos relatando 
que a adoção 
da IA está en-
tre moderada e 
totalmente fun-
cional em suas 
organizações. 

No setor de 
serviços finan-
ceiros, a ampla 
maioria (85%) 

confia na capacidade da IA 
ajudar a resolver desafios 
relevantes, como detectar 
fraudes. Para os próximos 
cinco anos, 64% dos especia-
listas deste setor acreditam 
que os consumidores não 
dependerão mais dos bancos 
tradicionais para acessar 
dinheiro. No varejo, 56% dos 
entrevistados acreditam que, 
nos próximos dois anos, a 

DICAs DA HARVARD QuE GEsTOREs E 
EMPREsAs PRECIsAM APRENDER     Leia na página 6

Na próxima 
década, espera-
se que ela [IA]
transforme ainda 
mais os negócios 
e proporcione 
benefícios 
tangíveis para 
empresas, 
funcionários e 
consumidores

Período de carência 
Após ação civil pública ajuizada pela 

Defensoria Pública de SP, a Justiça 
concedeu liminar que determina a 
operadoras de planos de saúde a 
liberação imediata de cobertura para 
o atendimento e tratamento prescrito 
por médico, em favor de todos os seus 
segurados que sejam suspeitos ou 
portadores do Coronavírus, indepen-
dente do cumprimento do prazo de 
carência de 180 dias. A decisão garante 
internação sem limite de tempo aos 
segurados cujo contrato de plano de 
saúde abranja cobertura hospitalar.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/12-dicas-da-harvard-que-gestores-e-empresas-precisam-aprender/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-a-20-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-a-20-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/ralph-peter/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/prejuizos-a-vista-a-realidade-do-coronavirus-na-economia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-de-como-gerar-renda-durante-a-quarentena-do-covid-19/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/10-dicas-para-potencializar-os-estudos-durante-a-quarentena/
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OpiniãO
Brasil paga caro pela 
falta de concorrência 

entre os Bancos

A pandemia do novo 
Coronavírus e a 
crise que estamos 
presenciando deixam 
muito claro como as 
decisões do presente 
têm um impacto 
enorme em nosso 
futuro. 

A afirmação é evidente. 
Contudo, essa evidên-
cia esconde uma com-

plexa e importante relação 
entre a realidade e os modelos 
científicos que usamos para 
tentar explicá-la e compre-
endê-la.

No domínio do direito anti-
truste, é frequente a utilização 
de modelos científicos para 
analisar aspectos relevantes da 
concorrência em um determi-
nado mercado. 

A maioria desses modelos 
busca contribuir para a identifi-
cação do grau de concentração 
de um mercado em torno de 
poucos agentes econômicos, 
bem como do poder que es-
ses agentes possuem para, 
individualmente ou em con-
junto, influenciar esse mesmo 
mercado.

Ao analisar atos de concen-
tração de empresas, como 
fusões e aquisições, o Cade cos-
tuma recorrer a esses modelos 
para tomar suas decisões. A 
análise realizada consiste, 
fundamentalmente, em esta-
belecer uma comparação entre 
dois cenários do mercado: o 
cenário real, existente antes 
da concentração, e um cenário 
hipotético, de como o mercado 
seria após ela ocorrer.

Ao longo dos últimos 15 anos, 
o Cade autorizou diversos atos 
de concentração no mercado 
bancário, todos supostamente 
corroborados pelos modelos 
de análise de atos de con-
centração (Santander-Real, 
Itaú-Unibanco e Bradesco-
-HSBC, para ficar em alguns 
exemplos). Atualmente, convi-
vemos em um cenário no qual 
os 5 principais bancos do país 
–  dois deles pertencentes ao 
Estado – dominam mais de 
80% dos ativos e dos depó-
sitos bancários. Nos Estados 
Unidos, os 5 maiores bancos 
concentram menos de 50% 
do mercado.

Seria possível voltar nossa 
análise para os modelos, para 
falarmos de oligopólio e de te-
orias econômicas que possam 
explicar eventuais falhas de 
mercado existentes no setor 
bancário. Nosso objetivo, po-
rém, não é explicar as falhas, 
mas apenas mostrar que elas 
são facilmente identificadas 
se olharmos para a nossa 
realidade. E, falando dela, 
podemos ter a certeza de que, 
caso algum modelo não indique 
falhas na concorrência do setor 
bancário, ou não somos capa-
zes de entendê-lo ou, então, o 
modelo está errado.

Em um contexto de concor-
rência perfeita, as empresas 
vendem por um preço igual 
ao custo de produzir mais uma 
unidade de seu produto. No 
caso dos bancos, boa parte de 
seu custo diz respeito à obten-
ção de dinheiro, pagando juros 
que costumam ser próximo 
ao da taxa básica (Selic). Na 
outra ponta, os bancos vendem 
dinheiro a juros, esse é o seu 
“produto”. A diferença entre a 

Selic e os juros que pagamos 
para os bancos é chamada de 
spread bancário. Nosso spread 
é o segundo maior do mundo. 
Perdemos apenas para Mada-
gascar.

Costuma-se justificar esse 
problema a partir da alta taxa 
de inadimplência e da baixa 
efetividade na recuperação 
dos créditos. Esse argumento, 
porém, cai por terra quando 
se constata que, mesmo nas 
crises econômicas vividas nos 
últimos 15 anos, em que ban-
cos mundo afora quebraram 
ou tiveram prejuízo, os lucros 
dos bancos brasileiros não 
pararam de crescer. Das cinco 
empresas de capital aberto do 
país com maior lucro em 2019, 
quatro são bancos. A Caixa 
só não está na lista porque 
não tem o capital aberto. Se 
estivesse, ocuparia o quarto 
lugar. Juntos, os cinco grandes 
bancos lucraram mais de R$ 
100 bilhões no ano passado.

Mas não é só. Em março, 
o Banco Central anunciou 
medidas que injetaram R$ 1,2 
trilhão no mercado, ampliando 
a liquidez dos bancos. Essa 
disponibilidade gigantesca 
de recurso, em um mercado 
competitivo, deveria produzir 
maior oferta de empréstimos 
a juros menores – os Bancos 
disputariam mercado. Em ra-
zão da crise atual, há ainda a 
expectativa de novas medidas, 
indicando a disponibilidade de 
mais de R$ 600 bilhões. Nada 
disso parece ser suficiente. 

Qualquer empresário que 
precisa de crédito para en-
frentar a crise já percebeu: 
a oferta não aumentou e, 
aproveitando a crise, os juros 
cobrados estão mais altos. O 
oligopólio dos bancos controla 
o mercado. A disponibilidade 
de recursos não impacta na 
curva de oferta, apenas no 
aumento da demanda. Assim, 
com a crise, os empréstimos 
ficaram mais caros. Como se 
tudo isso não fosse suficiente, 
ainda há indícios de que os 
bancos formaram cartéis no 
mercado de câmbio nacional 
e internacional, motivo pelo 
qual estão sendo investigados 
pelo Cade.

O resultado é desastroso: 
os consumidores, industriais, 
produtores rurais, comercian-
tes e autônomos brasileiros, 
que movem o país por meio da 
produção e aquisição de bens 
e serviços, são estrangulados 
por um mercado de crédito 
perverso. Um mercado que 
paga pouco pelo nosso dinheiro 
e que vende seu dinheiro mais 
caro do que quase todos os 
outros bancos do mundo. Um 
mercado que não conhece a 
crise econômica que todos 
nós vivemos nos últimos anos 
e que, diante dela, ganha ainda 
mais dinheiro. 

Há muito tempo pagamos, 
com juros, o preço das escolhas 
e dos modelos errados que 
fizemos no passado. Não há 
economia que possa crescer 
se a produção e o consumo são 
reféns do capital financeiro. 
Desta vez, num contexto de 
crise, o preço que vamos pagar 
por esses erros será ainda mais 
alto. Os bons modelos mostra-
rão isso no futuro.

(*) - Advogado, doutor pela USP, 
mestre pela Universidade de 

Oxford, é professor da Escola de 
Direito e Ciências Sociais 
da Universidade Positivo.

Adriano Camargo Gomes (*) 

Erros de quem estuda online
Josemary Morastoni (*)

O Ensino a Distância cresce cada 
vez mais e os resultados do último 
Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE) mostraram 
que os alunos que estudam à distância 
tiveram um desempenho mais alto em 
7 de 13 áreas de ensino. Mas além de 
barreiras, como o desconhecimento e a 
descrença, é preciso driblar alguns erros 
comuns de quem estuda online.

Achar que tudo é muito fácil é a 
primeira e mais comum falha de quem 
estuda a distância. O fato de não ser 
presencial não reduz a dificuldade da 
matéria a ser aprendida e nem o nível 
de atenção que você deve dedicar à 
aula, muito pelo contrário. A exigência 
nos cursos EAD é a mesma que alunos 
presenciais experimentam, com o 
agravante de que o professor não está 
de olho em você e não pode chamar a 
sua atenção.

A flexibilidade é outro fator importan-
te a ser considerado. Escolher a hora em 
que vai estudar pode ser a melhor ou 
a pior coisa para o seu aprendizado. É 
crucial ter autoconhecimento e respon-
sabilidade para não cair em armadilhas, 
pois essa história de deixar sempre 
para depois, acaba virando nunca e aí 
seu investimento vai por água abaixo e, 
em vez de conhecimento, você ganha 
frustração.

A falta de organização, de tempo ou 
de planejamento também pode preju-
dicar no andamento do curso, ainda 
mais se não existe uma hora especí-
fica para o estudo. A flexibilidade de 
horário é uma das maiores vantagens 
do mundo EAD, mas é preciso que o 
aluno reserve um momento do dia para 

aquela atividade e se dedique a isso. 
Ou seja, dedicação e comprometimen-
to são palavras-chave na Educação a 
Distância.

Aprender é algo que leva tempo. 
Não importa como o co-
nhecimento está sendo 
repassado (com o uso de 
tecnologia ou de um qua-
dro negro), as informações 
devem ser absorvidas 
e sintetizadas - e isso 
não pode ser apressado. 
Então, não adianta pular 
etapas ou deixar de fazer 
exercícios e trabalhos.

Estudar com redes so-
ciais e outras distrações 
por perto não é um erro 
exclusivo do mundo EAD. 
Mesmo em salas de aula 
convencionais, existem mil e uma dis-
trações prontas para roubar a atenção 

de um momento valioso, mas o aluno é 
o próprio motivador para focar durante 
a aula e aproveitar os momentos de 
interação que o curso oferece.

Achar que um curso EAD é neces-
sariamente algo solitário 
é outra falha comum. Se 
uma sala de aula comporta 
30 ou 40 alunos, com au-
las online, o número de 
pessoas que podem par-
ticipar ao mesmo tempo 
do curso é infinitamente 
maior. Alunos de todo o 
país (e até do exterior) 
podem estudar juntos e 
isso deve ser aproveitado. 
Trocas e discussões são 
uma importante maneira 
de aprendizado.

(*) - Pedagoga, especialista em formação de 
professores e Coaching Educacional, é mestre 

e doutoranda em Educação e diretora 
da Faculdade Positivo Londrina.
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Hoje em dia tudo acontece online, por meio de computadores, tablets e celulares. Você se comunica, 
compra, vende, se informa. Então, por que estudar online não pode ser também uma opção? 

“A falta de 
organização, 
de tempo ou de 
planejamento 
pode prejudicar 
no andamento 
do curso, ainda 
mais se não 
existe uma hora 
específica para o 
estudo”

Freepik
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Vagas para programadores de software

@Os interessados em fazer parte do time da SmartAcqua Solu-
tions deverão ter formação em Ciência da Computação, ou em 

Engenharia de Software, ou correlatos; experiência de quatro anos 
ou mais em desenvolvimento de software ou programação; amplo 
conhecimento da metodologia Agile Development; experiência com 
Java, Java Script e outras linguagens de programação; e conheci-
mento de SpringBoot Framework e DevOps Tools, entre outras 
habilidades. Os candidatos também deverão saber trabalhar em 
equipe e liderar quando for necessário, ter conhecimento avançado 
da língua inglesa, e flexibilidade de horário de trabalho, uma vez 
que a empresa possui escritórios e operações em localidades com 
diferentes fusos horários. Os currículos devem ser enviados para 
smartacqua@smartacqua.com.

1600 novas vagas, incluindo possibilidade de 
home office

@A Calllink está com 1.600 novas vagas abertas para atendimento 
em call center, para trabalhar nas operações de quatro novos 

clientes. A empresa destaca que estas vagas oferecem a oportunidade 
de atuação na modalidade home office, como já ocorre com outros 
colaboradores, e também no formato presencial,  totalmente adapta-
da às recomendações de prevenção vigentes. O processo de seleção 
para estas oportunidades já está aberto, sendo que não será exigida 
experiência anterior, e os contratados começarão a trabalhar ainda em 
abril e maio. Todo o processo de entrevistas será online. Para participar 
da seleção os candidatos podem se cadastrar no site callink.com.br/
oportunidades onde também é possível acessar o canal do chat para 
agendamentos do processo seletivo.

13 vagas abertas na área de TI

@A Captalys está com 13 vagas abertas na área de TI, para profis-
sionais de alta qualificação, formados em cursos de Engenharia 

(todas), Administração, Matemática, Física, Estatística, Sistemas da 
Informação e Ciências da Computação. A empresa oferece diversos 
benefícios e remuneração competitiva, num ambiente de trabalho flexí-
vel, na sua sede em São Paulo, no Bairro do Itaim Bibi. Os contratados 
terão, como benefícios, VR, VA, VT, Gympass, seguro de vida e plano 
de saúde (https://captalys.gupy.io/).

Gratuidade no monitoramento e na proteção 
de dados durante pandemia

@Os especialistas da KYMO, empresa de gestão de backup/restore 
e monitoramento da infraestrutura de TI, ressaltam que esse 

momento de desaceleração das atividades pode ser otimizado com a 
revisão de soluções, ferramentas e processos para elevar a proteção 
dos dados, além da qualidade e precisão nas informações monitoradas. 
Para auxiliar as organizações nesse processo, a empresa está disponi-
bilizando gratuitamente, pelo período de dois meses, o acesso a duas 
importantes soluções: Gestão de Backup e Monitoramento e Análise 
de Risco de TI. A ação ficará em vigor até 31 de maio de 2020. Para ter 
acesso gratuito às soluções de Gestão de Backup e de Monitoramento 
e Análise de Risco de TI, a empresa interessada deve se cadastrar 
no site seguinte endereço: www.kymo.it/maisfortes. O contato será 
seguido de um agendamento da reunião virtual de alinhamento das 
necessidades da empresa e da definição do escopo da ação. Todas as 
implementações serão feitas remotamente. Ao final do período de dois 
meses de parceria com a KYMO, a empresa beneficiada decide se quer 
ou não contratar o serviço de maneira definitiva.

ricardosouza@netjen.com.br

Alguns serviços online gratuitos durante a quarentena
Durante o período de isolamento social 

solicitado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), com o objetivo de 
diminuir a proliferação do Coronavírus, 
muitas empresas estão disponibilizando 
serviços gratuitos. Além de iniciativas 
do bem que devem nos ajudar a supe-
rar este desafio de saúde pública nos 
próximos dias.

Conheça os serviços online que você 
pode acessar em casa:

SAÚDE
Missão Covid – a plataforma tem 

conectado, gratuitamente médicos vo-
luntários a pessoas com dúvidas sobre 
o Coronavírus ou apresentem algum 
sintoma. A Missão Covid conta com 
mais de 600 médicos cadastrados e 11 
mil pacientes entre, entre atendidos e 
agendados.

EDUCAÇÃO 
Cursos gratuitos Hospital Albert Eins-

tein – Com o objetivo de disseminar 
conhecimento sobre o combate ao novo 
Coronavírus para profissionais da saúde.

São 12 temas, Manejo Clínico para o 
Coronavírus (Covid-19), Prevenção de 
Infecção, Uso Correto dos EPI’s pela 
Equipe Assistencial, Boas Práticas para 
Assistência Psicológica Durante a Pan-
demia da COVID-19 e Uso Correto das 
Máscaras: Cirúrgica e N95, além de 3 
cursos em espanhol. Todos esses módulos 
estão disponíveis na página da Covid-19 
do Ensino Einstein.

EMPREENDEDOR 
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) disponibili-
zou 100% dos cursos e capacitações online 
e gratuitos, entre eles estão marketing digi-
tal, redes sociais, gestão financeira e fluxo 

de caixa. Os interessados podem acessar 
ou ligar para o número 0800-570-0800.

STARTUPS JURÍDICAS
MOL — Mediação Online disponibiliza 

desde esta quinta-feira (2/4) a sua plata-
forma para resolução de conflitos a todos 
os tribunais de Justiça do país de modo 
gratuito. Completamente online, o pro-
cedimento inclui o envio da carta convite 
via blockchain, agendamento com todos 
os participantes para a sessão e assinatura 
eletrônica (tecnologia que dispensa o uso 
de certificado digital) do termo de acordo.

Lexio —Plataforma de criação e gestão 
de contratos. A proposta da empresa é que 
durante dois meses qualquer pessoa, de 
qualquer segmento, possa usar sua plata-
forma para criar, gerir e assinar contratos, 
tudo de forma eletrônica, sem a necessidade 
de encontros e assinaturas presenciais.



Restaurantes 
e o mercado futuro

"O presente impõe 
formas. Sair dessa 
esfera e produzir 
outras formas constitui 
a criatividade"

A frase do escritor aus-
tríaco Hugo von Hof-
mannsthal foi cunhada 

há mais de 2 séculos. Justa-
mente no ano de sua morte, 
1929, ela teria seu melhor 
contexto para encaixe, por 
conta do Crash da Bolsa ocor-
rido. Quase um século após os 
dois eventos, novamente nos 
vemos diante de um cenário 
desafiador, que exige muita 
criatividade.

No Brasil, o setor de servi-
ços representa mais de 60% 
do PIB, e deve ser um dos 
mais afetados com a crise do 
Coronavírus. Associações de 
bares e restaurantes estimam 
que, no curto prazo, cerca de 
6 milhões de trabalhadores do 
setor serão duramente atingi-
dos. O governo tem enviado 
propostas para auxiliar, como 
os R$40 bilhões destinados 
para micro e pequenas em-
presas pagarem o salário de 
funcionários. Valor seria utili-
zado pelos próximos 2 meses, 
desde que não demitam staff 
por conta da crise.

Para enfrentar as adversi-
dades do presente, diversas 
iniciativas criativas começam 
a surgir. O intuito é gerar 
receita enquanto restau-
rantes e bares permanecem 
fechados. Todos sabem o 
quanto o brasileiro é criati-
vo. Assim, restaurantes que 
operam no sistema de rodízio 
estão oferecendo um voucher 
para clientes utilizarem até o 
final do ano. Assim, quando 
o cliente compra um rodízio 
ganha o segundo. 

Também temos o projeto 
"gentileza gera gentileza", 
vendendo vale presentes 
(modalidade mais comum 
nos EUA), ou o "apoie um 
restaurante", oferecendo 
vouchers que custam R$ 50, 
mas que o cliente poderá 
trocar por um consumo de R$ 
100 até o final do ano.

Essas medidas contribuem 
para garantir algum reforço 
no fluxo de caixa desses 
estabelecimentos no curto 
prazo, que será duramente 
afetado. Por mais que eles 
tenham presença em aplica-
tivos de entregas, o número 
de pedidos da maioria será 

bem menor. 
Até porque, o serviço de 

entrega não costuma repre-
sentar nem 10% do fatu-
ramento dos restaurantes. 
Com esse reforço, conseguem 
algum respiro e se planejam 
para o restante do ano. Isso 
sem contar, que em muitas 
promoções o cliente realiza a 
compra individualmente, mas 
no geral a ida ao restaurante 
ocorre acompanhado. Quem 
compra o voucher já poderia 
gastar mais do que comprou 
originalmente, e ainda pode 
influenciar outras pessoas 
que não compraram a lhe 
acompanhar na ida ao lugar.

O local pode incrementar 
um fluxo futuro com mais 
clientes do que teria natu-
ralmente. Contando pela 
própria pessoa que compra 
uma das modalidades e 
de possíveis companhias. 
Quem adquire pode estar na 
categoria que já gostava do 
estabelecimento, mas agora 
estabeleceu um contrato 
futuro com o restaurante, 
no qual poderá exercer a 
opção de ir.

Ao realizar esse tipo de 
ação, restaurantes estão uti-
lizando ferramentas conhe-
cidas do mercado financeiro, 
nada mais do que o mercado 
futuro. O investidor aciona 
esse mercado quando tem 
interesse em comprar ou ven-
der um ativo em um período 
de tempo futuro, mas para 
se proteger de oscilações 
no meio do caminho fecha 
um contrato bem antes. A 
ferramenta é muito bem 
vinda, e pode ser importante 
na estratégia de longo prazo 
desses locais. 

Tempos não usuais acabam 
provocando uma aceleração 
em novos comportamentos 
do consumidor e dos em-
presários. Certamente 2020 
acelerará novas formas de 
conexão entre cliente e res-
taurantes.

O presente aparenta ser 
nebuloso, mas para sair des-
sa esfera, precisaremos de 
ações como essa. 

Criatividade pode contri-
buir, e muito, na continuidade 
de nossos restaurantes e 
bares favoritos que estamos 
contando os dias para rever.

(*) - É estrategista da 
RB Investimentos;

(**) É VP da Proseek.

Gustavo Cruz (*) e Celson Plácido (**)

www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 18 a 20 de abril de 2020Economia 3

D - Aeronave vai a Leilão 
Uma aeronave do consagrado modelo Hawker 400, produzida pela fa-
bricante norte-americana Hawker Beechcraft Corporation, vai a leilão 
online na próxim quarta-feira (22), e lance inicial de R$ 4.335 milhões. 
Com um total de 6.722 horas de voo, o jato vem com todas as revisões 
em dia, apto para voar e com matrícula válida na Anac. A aeronave está 
localizada no Hangar 1 do Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho, 
em Toledo/PR. Foram analisados os componentes críticos, como as 
turbinas e motores, e até o acabamento interno e externo. O avião foi 
cuidado com zelo e está em condições excelentes, tendo em vista que 
foi fabricado há 20 anos. Mais informações: (www.hkleiloes.com.br).

E - Higiene para Cabelos 
Como parte das ações de apoio ao enfrentamento da Covid-19, a Nazca 
Cosméticos realizou a doação de mais de 20 mil itens de higiene para os 
cabelos ao Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu e ao Hospital Vila 
Santa Catarina, ambos localizados na cidade de São Paulo. Entre os produtos 
estão shampoos e condicionadores que auxiliam nos cuidados de higiene 
dos pacientes e profissionais de saúde das unidades. A empresa também 
prevê a entrega de itens a outros hospitais e comunidades carentes. Tudo 
foi possível com a parceria de três transportadoras que fizeram as logísticas 
até os hospitais. A Luft Healthcare, Exata Cargo e a Evidência Transporte.

F - Gestão Contábil 
A norte-americana Intuit e a brasileira ROIT Consultoria e Contabilidade 
estão promovendo uma série de webinars gratuitos com o objetivo de 
auxiliar escritórios de contabilidade de todo o Brasil a superarem a crise 
causada pela Covid-19. Os eventos acontecem nos dias 21/4, 28/4, 5/5 e 12/5, 
com temas que incluem, respectivamente:  “Lucro real será a bola da vez 
em 2020”; “Gestão do escritório contábil em tempos de crise”; "Principais 
Ferramentas de Tecnologia para Escritórios Contábeis"; e "Cenário dos 
Escritórios Contábeis no Brasil". Programação e inscrições no link: (https://
register.gotowebinar.com/rt/2935711845387039244?source=ROIT).

G - Atendimento Oline
Devido a pandemia e ao isolamento social, diversos setores do País 
suspenderam suas atividades presenciais, inclusive o Educacional. A 

A - Doação de Pilhas 
A Telex Soluções Auditivas já doou mais de duas mil cartelas de pilhas 
para deficientes auditivos de todo o país. A campanha da empresa, 
que é líder no setor, começou no final de março, em virtude do co-
mércio fechado nestes tempos de pandemia. As pilhas são necessárias 
para manter os aparelhos auditivos em funcionamento nos ouvidos, 
garantindo assim uma boa audição. As pilhas são enviadas pelos 
Correios para qualquer lugar do Brasil, com frete também grátis. 
E não é preciso ser cliente da empresa. A doação é para todos que 
necessitam. Os interessados em receber em casa, gratuitamente, 
uma cartela com seis pilhas devem realizar um cadastro no site da 
empresa: (www.telex.com.br).

B - Treinamentos e Webinars 
A Thomson Reuters implementou um programa de treinamentos e we-
binars gratuitos para todo o ano de 2020. Dessa forma, os interessados 
poderão ter acesso ao conteúdo regulatório e tecnológico, incluindo 
desde discussões jurídicas até aspectos de Softwares as a Service (SaaS) 
e cloud, que se tornarão ainda mais importantes nesse período. Para o 
segmento Fiscal, estarão disponíveis as capacitações para as academias 
Tax One, solução tributária em nuvem, e DW, software de gerenciamento 
das obrigações tributárias. Para as empresas focadas em gerenciamento 
de comércio exterior, os cursos incluem integração com sistema da SAP, 
regimes especiais, gestão de exportações, entre outros. Informações, 
acesse: (http://bit.ly/3bTXqos). 

C - Programa de Trainee 
A Arco Educação, unicórnio brasileiro do segmento de Educação, está 
com inscrições abertas para seu Programa de Trainee, com vagas para 
São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. O objetivo é contratar 
jovens talentos com graduação finalizada entre 2017 e 2020, em cursos 
variados. O processo seletivo foi pensado a fim de promover uma expe-
riência de desenvolvimento para o candidato. Neste contexto, as etapas 
tradicionais foram substituídas por soluções mais assertivas e persona-
lizadas. As provas de lógica e gramática, por exemplo, são substituídas 
por casos reais do negócio, com resoluções em áudio, o que amplia as 
competências que podem ser analisadas. Inscrições  por meio do link 
(https://traineearco.eureca.me/). 

Universidade Cidade de S. Paulo (Unicid) diante desse novo cenário 
deu continuidade aos atendimentos do 28º Plantão Fiscal 2020, mas de 
forma on-line, realizando os procedimentos exclusivamente por e-mail. 
As atividades têm o suporte do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal e apoio 
técnico da Receita. A ação, que visa auxiliar gratuitamente contribuin-
tes no preenchimento da Declaração do IRPF e sanar dúvidas sobre 
planejamento financeiro e pessoal, é realizada por alunos do curso de 
Ciências Contábeis. A Instituição dispõe dos e-mails: (imposto.renda@
unicid.edu.br) e (naf.unicid@unicid.edu.br). 

H - Auto-consultoria
A Conta Azul, fintech de gestão B2B mais inovadora do Brasil, lança o 
movimento #pequenagrande, que objetiva ajudar a mitigar os impactos 
da crise nas pequenas empresas e nas empresas contábeis. Entre conte-
údos e cursos práticos, gratuitos e 100% online, o movimento de apoio 
aos donos de negócios tem também um guia prático de como superar os 
desafios de equilibrar contas e manter o caixa. O material em formato 
de "auto-consultoria" com soluções rápidas, práticas e de curto prazo, 
explica conceitos de administração e gestão financeira das contas patri-
moniais que vão desde o nível introdutório até o avançado, para auxiliar 
no corte de custos de forma inteligente e prepara o empreendedor para 
o momento pós-crise. Verifique em: (www.pequenagrande.com.br).  

I - Caminhões e Ônibus 
O Banco Mercedes-Benz oferece até seis meses de carência para o 
financiamento de toda a linha de caminhões e ônibus Mercedes-Benz 0 
km. Não há necessidade de entrada para o cliente pessoa jurídica. Para 
pessoa física, a entrada mínima é de 20%. A condição especial, válida em 
todo território nacional está disponível para as modalidades de crédito 
BNDES Finame TFB, CDC e CDC Decrescente, para prazos de até 60 
meses, com pagamento da primeira parcela apenas sete meses após a 
compra do veículo. No caso do BNDES Finame TFB, o financiamento 
pode ser contratado apenas por empresas que comprovem Receita 
Operacional Bruta de até R$ 300 milhões por ano. As condições são 
sujeitas à análise e aprovação de crédito.

J - Hotéis & Saúde
O VisitNow, plataforma de reservas de hotéis de última hora, lançou a 
campanha “Você pelos outros, nós por vocês” com o intuito de oferecer aos 
profissionais de saúde hospedagem com descontos e preços acessíveis em 
hotéis das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A ação é 
destinada aos especialistas que estão na linha de frente dos atendimentos e 
plantões dos hospitais e que por medida de segurança, preferem não voltar 
para casa. Até o momento, cerca de 49 hotéis participam da campanha, com 
mais de 200 diárias já utilizadas e 549 profissionais de saúde cadastrados. 
Hotéis e profissionais de saúde interessados devem preencher um formulário 
através do site: (www.nosporvoces.visitnow.com.br).

O Produto Interno Bruto 
(PIB) da China despencou 
6,8% no primeiro trimestre 
de 2020 na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado, de acordo com 
dados oficiais divulgados na 
sexta-feira (17) pelo gabine-
te de estatísticas do governo. 
Essa é a primeira queda para 
um período de três meses 
na economia chinesa desde 
1992, quando o país passou a 
produzir estatísticas trimes-
trais. Na comparação com 
o último quarto de 2019, o 
desempenho negativo foi 
de -9,8%.

Os resultados se devem à 
pandemia do novo Corona-
vírus, que manteve dezenas 
de milhões de pessoas sob 
quarentena no país durante 

China prevê recuperação da economia já nos próximos meses.

 E
PA

De acordo com o le-
vantamento da As-
sociação Paulista de 

Supermercado – Apas, na 
última semana de Páscoa 
(6/4 a 12/4), o crescimento 
das vendas online foi de 
81%. Esse movimento tem 
se mantido desde a semana 
anterior, entre 30/3 e 5/4, 
quando as vendas cresceram 
74%, comparado à média dos 
últimos meses. 

No final de março, de 
23/3 a 29/3, o movimento 
online chegou a crescer 
107%. Apenas 15% dos 
supermercados registra-
ram aumento no volume 
de compras, o que significa 
que os consumidores não 

No final de março, o movimento online chegou a crescer 107%.
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Volkswagen 
inicia retomada 
gradual da 
produção 

As fábricas de automóveis 
da marca Volkswagen devem 
reiniciar sucessivamente 
suas atividades. Primeiro, 
a produção será retomada 
nas fábricas de Zwickau 
e Bratislava (Eslováquia) 
nesta segunda-feira (20). As 
demais fábricas na Alemanha 
e em Portugal, Espanha, 
Rússia e EUA devem reini-
ciar a produção na semana 
a partir do próximo dia 27. 
Posteriormente, em maio, 
a produção será retomada 
na África do Sul, Argentina, 
Brasil e México. 

Ralf Brandstätter, COO da 
marca Volkswagen, disse: 
"Com as decisões dos gover-
nos federal e estaduais na 
Alemanha e o relaxamento 
das restrições em outros 
estados europeus, foram 
estabelecidas condições 
para a retomada gradual da 
produção. A Volkswagen se 
preparou intensivamente 
para essas etapas nas últi-
mas três semanas. Além de 
desenvolver um catálogo 
abrangente de medidas 
para a proteção da saúde 
de nossos empregados, 
também avançamos com o 
restabelecimento de nossas 
cadeias de suprimentos" (AI.
Volkswagen).

Compras online são alternativa 
durante quarentena

Em função da quarentena, as vendas online dos supermercados paulistas continuam sendo uma alternativa 
para os consumidores evitarem a compra presencial nas lojas físicas

cados pesquisados informou 
que não precisou suspen-
der temporariamente o 
funcionamento dos sites. 
Esse volume foi de 85% dos 
pesquisados. A logística e 
operação continuam sendo 
os maiores desafios das 
vendas online, e a maioria, 
56%, realocou mão de obra 
para atender a demanda. As 
vendas online ou por telefo-
ne representam uma forma 
da população não sair do 
isolamento social. Porém, os 
consumidores precisam se 
programar para esse tipo de 
compra e adquirir apenas os 
produtos necessários, pois 
não é preciso fazer estoque 
(AI/Apas).

estão fazendo estoque de 
mercadorias. Outros 37% 
responderam que os consu-
midores estão comprando 
dentro dos padrões e 48% 

informaram que os clientes 
estão comprando dentro 
dos limites das restrições 
estabelecidas.

A maioria dos supermer-

Economia da China despenca 
6,8% no primeiro trimestre

cerca de dois meses e afetou o 
comércio internacional. A pro-
dução industrial na China caiu 
1,1% em março, quando as 
autoridades começaram a rela-
xar o isolamento, após ter des-
pencado 13,5% no bimestre 

janeiro-fevereiro. Segundo 
Mao Shengyong, porta-voz 
do gabinete de estatísticas, 
a economia chinesa manterá 
uma "recuperação estável" e 
a "tendência para cima vista 
em março". (ANSA)

Nem a Páscoa ajudou: na primeira quinzena de 
abril, as vendas do comércio paulistano registra-
ram queda média de 65,5% ante igual período 
de março. Os dados são do Balanço de Vendas 
da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). 
O resultado é reflexo das medidas restritivas 
implantadas pelo governo estadual, para evitar 
aglomerações e conter a propagação da epidemia.

Pelo levantamento, o movimento de vendas a 
prazo caiu 54,5% no período. Já as vendas à vista 
recuaram 76,4%. Na comparação com a primeira 
quinzena de abril de 2019, quando o cenário era 
outro, o resultado ficou praticamente parecido: 
queda de 53,6% nas vendas a prazo, e de 77,1% 
no movimento à vista. Apesar da continuidade do 

funcionamento de atividades como supermerca-
dos e farmácias, do delivery e do e-commerce, 
a queda muito forte nos indicadores de vendas 
mostra realmente os efeitos do isolamento social 
na atividade do comércio

Segundo Marcel Solimeo, economista da ACSP, 
"dá para notar que a perda é muito grande. Prin-
cipalmente em comparação a um período em que 
o crescimento da economia já não era brilhante e 
caminhava a passos lentos", afirma. Porém, ainda 
que as medidas de restrição, não continuem, a 
retomada será lenta. Alguns segmentos se recu-
perarão mais rápido, mas outros vão levar mais 
tempo - como é o caso do segmento turístico e 
de entretenimento em geral (AI/ACSP).

Crise derruba vendas do comércio paulistano em 65,5%



Como se tornar um 
campeão nas finanças

A carreira esportiva 
de sucesso é o sonho 
de muitos jovens 
brasileiros

Além da possibilidade 
de viver praticando 
o esporte que gosta, 

viajando para competições 
e conquistando medalhas 
e títulos, um dos principais 
atrativos é a remuneração, 
que pode atingir valores 
muito elevados depen-
dendo da modalidade e 
do sucesso da carreira. 
Geralmente, ser um atleta 
bem sucedido é sinônimo 
de ter uma situação finan-
ceira que é, no mínimo, 
confortável. Pelo menos 
é o que se imagina.

No entanto, apesar do 
inquestionável sucesso 
na carreira, muitos atle-
tas têm dificuldade para 
manter o padrão de vida 
após a aposentadoria. 
Não é raro surgirem ca-
sos de ídolos esportivos 
que enfrentam problemas 
financeiros após se apo-
sentarem. E essa situação 
se estende a atletas de 
todo o mundo, que atuam 
nas mais diversas moda-
lidades. 

Uma pesquisa da revista 
americana Sports Illus-
trated aponta que 60% 
dos jogadores da National 
Basketball Association 
(NBA), a principal liga 
de basquete profissional 
dos EUA, vão à falência 
em cinco anos após a 
aposentadoria. O que leva 
muitos esportistas à ruína 
financeira após o encerra-
mento das suas atividades 
é a falta de planejamento 
enquanto estão na ativa. 
Os fundamentos de um 
planejamento financeiro 
eficaz, que irá garantir o 
alcance da independência 
financeira, são os mesmos 
para atletas de alta per-
formance, médicos  ou 
empresários.

A particularidade dos 
atletas é que suas carrei-
ras tendem a ser natural-
mente mais curtas que as 
de outros profissionais. 
Enquanto médicos e em-
presários podem seguir 
crescendo profissional-
mente ao longo de 30 ou 
40 anos de carreira, in-
clusive aumentando sua 
renda e construindo seu 
patrimônio, atletas de alta 
performance começam a 
enfrentar a limitação natu-
ral para a continuidade da 
carreira em muito menos 
tempo. Assim, atletas fre-
quentemente têm apenas 
20 anos, ou menos, para 

construir um patrimônio 
capaz de manter o seu 
padrão de vida na aposen-
tadoria.

Para isto, é preciso 
se planejar e agir com 
consciência. Apesar de 
viverem uma rotina de 
treinos intensa, que ocupa 
boa parte do seu tempo, 
atletas de alto rendimento 
também precisam dedicar 
um tempo para organizar 
suas finanças. A renda 
proveniente do trabalho 
por si só, por maior que 
seja, não deixa ninguém 
rico. Apenas permite que 
o profissional viva uma 
vida muito boa, enquanto 
está ativo. 

Porém, qualquer pessoa 
que obtenha sua renda 
única e exclusivamente do 
seu trabalho, será incapaz 
de manter um bom padrão 
de vida quando decide 
(ou precisa) parar de tra-
balhar. Neste momento, 
não tendo construído uma 
reserva financeira adequa-
da, sua renda cai vertigi-
nosamente e o atleta se vê 
obrigado a se desfazer de 
parte do seu patrimônio, 
podendo até mesmo ir à 
falência.

A verdadeira riqueza 
financeira está em con-
seguir viver a vida dos 
sonhos sem precisar tra-
balhar. Isto é possível, 
desde de que se controle 
seus gastos e faça bons 
investimentos ao longo de 
toda a sua vida produtiva.

Além da dedicação aos 
treinos para se tornar um 
profissional melhor, se o 
atleta quiser manter sua 
qualidade de vida mesmo 
depois de se aposentar, 
ele deve ter também a 
disciplina para organizar 
suas finanças e pensar 
no futuro. Poucos atletas 
profissionais consideram 
que seu período em ativi-
dade provavelmente será 
curto, e que estão sujeitos 
a imprevistos como a inter-
rupção precoce da carreira 
em virtude de lesões.

Por isso, fazer investi-
mentos assertivos desde 
cedo, pensando no médio 
e longo prazo, é funda-
mental. A aplicação mais 
adequada varia de acordo 
com a renda, com o mo-
mento de carreira e com 
os objetivos de cada um, 
mas é fundamental que 
o atleta construa uma 
carteira de investimentos 
diversificada, capaz de te 
prover a ele e a sua família, 
o padrão de vida desejado 
na aposentadoria. 

(*) - É diretor da Scopo 
Finanças Pessoais.

Lucas Vidigal (*)
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Economistas já preveem 
uma forte recessão provoca-
da pelo Coronavírus nos pró-
ximos meses, o que leva as 
empresas a pensar em como 
se posicionar em condições 
macroeconômicas mais se-
veras. Análises do Boston 
Consulting Group (BCG) 
com mais de 5 mil compa-
nhias em todo o mundo indi-
cam que aproximadamente 
15% das empresas adotam 
uma visão de longo prazo 
e apostam no crescimento 
quando os concorrentes 
estão se recuperando. Com 
isso, conseguem se diferen-
ciar e crescer. 

No Brasil, o BCG realizou 
uma apurada análise de 
gestão e performance em 
mais de 100 companhias 
brasileiras que estão entre 
as líderes em valor de mer-
cado. Dentro deste grupo 
de empresas - que, juntas, 
abrangem cerca de 80% 
da capitalização da BM&F/
Bovespa -, o BCG identificou 
aquelas que registravam bai-
xo desempenho antes da úl-
tima crise e, contrariando o 
senso comum, recuperaram 

Empresas se diferenciam e crescem quando adotam uma visão 
de longo prazo.
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Guy Peixoto Neto (*)  

É a primeira vez que passamos por 
uma crise global nesta propor-
ção e, como era de se esperar, 

ninguém estava preparado para tal. 
Com o isolamento instaurado para 
conter a propagação da doença, por 
todo o mundo empresas quebraram, 
pessoas perderam seus empregos e, 
neste momento, empresários de todos 
os setores - que conseguiram se manter 
ativos - estão repensando desde seus 
modelos de negócios à relação com 
funcionários e com a tecnologia. 

Lidar com uma situação dessas 
não é o tipo de coisa passível de ser 
ensinada em uma faculdade - ou ao 
menos não era até agora. Em meio a 
este mar de incertezas, empresários 
vêm aprendendo com seus acertos e 
erros enquanto os acontecimentos se 
sucedem e torcem para que as coisas 
voltem à normalidade o mais rápido 
possível. No entanto, como alertam os 
especialistas, é preciso ter consciência 
de que os efeitos negativos da crise na 
economia ainda podem permanecer 
por um bom tempo. Por isso, é ne-
cessário que nos preparemos para a 
retomada da melhor maneira possível. 

Os impactos da pandemia no mercado 
de trabalho afeta todas as categorias 
e, nesse cenário, muitas empresas 
não estão medindo esforços em prol 
dos trabalhadores. Na minha empresa 
não vem sendo diferente. Para conse-
guir manter todos os funcionários e o 
fluxo de caixa estamos criando e nos 
adaptando a novos hábitos e comporta-
mentos e também reavaliando as reais 

Guy Peixoto Neto, 
mentor de empreendedorismo.
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Em um momento de constantes mu-
danças no cenário macroeconômico, 
como o atual, a busca por colaboradores 
diferenciados – que possam transpor a 
crise, fazer com que a empresa consiga se 
perpetuar e, de preferência, ainda gerar 
lucro – fica em evidência. É fundamental 
inovar e repensar o business a todo o mo-
mento, assim como as pessoas precisam, 
mais do que nunca, se reinventar. Em 
especial, os profissionais mais maduros, 
tanto para se manterem em suas atuais 
posições quanto para conquistarem cargos 
de maior robustez.

Na avaliação do CEO e headhunter da 
Prime Talent, David Braga, a experiência 
é importante, porém os talentos que es-
tão sendo cada vez mais desejados pelas 
corporações, independentemente do se-
tor, são os “profissionais digitais”, o que 
vai muito além de se conectar às mídias 
sociais. São pessoas atualizadas, envolvi-
das com tendências (tecnológicas ou não, 

Os talentos estão sendo cada vez mais desejados 
pelas corporações.
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Começar a se preparar já é 
decisão inteligente para aumentar 

a velocidade da retomada
Especialistas são praticamente unânimes sobre esta questão: em nenhum âmbito, o mundo será o mesmo 
após a pandemia de Coronavírus

tanto para os colaboradores, quanto 
para financiamentos e impostos. Para 
que possamos manter os funcionários 
também temos estudado as medidas 
do Governo para as empresas, como as 
linhas de crédito do BNDS, reduções 
de salário proporcional e da jornada de 
trabalho e o adiantamento das férias. 

Outro ponto importante para a reto-
mada é ampliar a tecnologia e inovação 
o máximo possível, aumentando a velo-
cidade dos processos e a produtividade 
das pessoas. Tínhamos em mente essa 
ampliação para o segundo semestre de 
2020, mas resolvemos aplicar agora, e 
vem dando certo. Os processos estão 
sendo otimizados para melhorar a 
qualidade da tomada de decisões do 
negócio. 

O foco agora deve estar na saúde 
das pessoas e no controle da doença 
e as empresas também devem ter 
consciência de sua responsabilidade 
social contribuindo para tornar as 
rotinas de trabalho mais flexíveis e 
disponibilizando meios e informações. 
Entendo que sairemos dessa crise mais 
preparados porque, a partir de agora, 
os negócios se manterão ativos apenas 
mediante a implementação de hábitos 
e metodologias aprendidos durante a 
pandemia. Portanto, tudo o que temos 
vivido durante este momento extremo, 
certamente também irá gerar resulta-
dos positivos que permanecerão na 
pós-crise. 

(*) - Empreendedor com experiência na criação, 
expansão e reestruturação de empresas, dedica-se 
o seu novo projeto, a GPX, plataforma de conteúdo 

voltada para pessoas que querem se transformar 
em empreendedores. 

necessidades de se manter algumas 
estruturas e processos. 

É importante dar atenção especial à 
área financeira neste momento, porque 
no final das contas, uma empresa não 
quebra imediatamente por falta de 
lucro contanto que haja dinheiro em 
caixa para priorizar as contas que mais 
representam e impactam o caixa. Dar 
atenção e ter cautela às finanças, não 
apenas impede a falência, mas também 
assegura que funcionários não sejam 
dispensados sem nenhum benefício e 
garante que todos sintam segurança em 
trabalhar no seu negócio. É importante 
lembrar que uma empresa não se trata 
apenas de dinheiro, e sim, de pessoas. 

Com a ajuda de um consultor fi-
nanceiro, temos encontrado soluções 
para realizar os próximos pagamentos, 

Empresas que se antecipam saem mais fortes das crises
orientação de crescimento, 
apesar do cenário de grande 
incerteza. Coletivamen-
te, elas registraram taxa 
de crescimento anual de 
mais de 10% entre 2014 e 
2018, desempenho notável, 
mesmo para economia não-
-recessiva (em comparação, 
às empresas com pior de-
sempenho em nosso estudo 
cresceram em média 6,5% 
no mesmo período). 

Além disso, a maioria 
das empresas com melhor 
performance (80%) contou 
com um programa formal 
de transformação, que 
incluíram, entre outros, a 
reestruturação da compa-
nhia e corte de custos, por 
exemplo. No grupo com 
baixo desempenho, em 
comparação, apenas 40% 
das empresas estruturaram 
programas de transfor-
mação. Por fim, as líderes 
foram altamente disciplina-
das em seguir as iniciativas 
elencadas desde o início, 
com estabelecimento de 
KPIs e metas claras. Fonte 
e mais informações: (http://
www.bcg.com). 

a saúde financeira justamente 
num dos períodos de maior 
turbulência da economia 
brasileira dos últimos tempos, 
no período entre 2014 e 2018. 

Para Juliana Abreu, sócia 
do BCG e uma das autoras do 
estudo, cinco características 
aproximam esse grupo de 
empresas que, mesmo diante 
das adversidades, obtiveram, 
entre 2014 e 2018, uma taxa 
média anual de retorno ao 
acionista (TSR) de 32. "Em 
comum, essas empresas apre-
sentaram foco em eficiência, 
estratégia orientada para o 

crescimento e implementa-
ção de programas formais 
de transformação. Também 
tomaram a decisão cedo, de 
implementar programas de 
transformação e mantiveram 
o rigor na execução dos seus 
planos". 

O estudo aponta que, com 
o foco em eficiência, mais 
da metade das empresas do 
grupo analisado reduziram 
despesas de SG&A como 
percentual das receitas em 
mais pontos percentuais. 
As empresas com melhores 
resultados mantiveram uma 

"Novo" mercado exige profissionais que saibam se reinventar
atuais e futuras) e que têm diversidade de 
conhecimento. 

“Muito além do networking, as empresas 
buscam capital social, ou seja, profissionais 
que possam agregar conhecimento técnico 
e prático durante a trajetória (mentoring/
coaching). Aqueles que são especialistas 
generalistas são os que tendem a ganhar 
grande destaque, independentemente 
do nível hierárquico”, argumenta. Dessa 
forma, ele explica que os profissionais 
maduros devem continuar competitivos 
quanto ao conhecimento, à flexibilidade, 
resiliência e abertura mental. 

Se ficarem “parados no tempo”, terão 
grandes chances de ser os próximos a 
serem substituídos dentro das organiza-
ções. “Saliento que não importa a idade, 
mas, sim, o que cada um faz com aquilo 
que aprendeu até então e o que pode 
ser usado de forma prática no ambiente 
corporativo, seja para reduzir custos seja 
para aumentar faturamento”, completa 

ter a flexibilidade mental para transitar 
em um ambiente de constantes mudanças 
(tecnologia, macroeconomia, modelo de 
negócio etc.), agregando pessoas com 
diversidade de ideias e gerações”, conclui. 

É fundamental, ainda, construir sempre 
novos resultados, de forma colaborativa, 
que é o novo mote das organizações. Atual-
mente, estão sendo discutidos e adotados 
os conceitos de sharing (casa, apartamen-
to, carro etc.), inteligência artificial, carros 
autônomos, robotização, dentre outras 
substanciais mudanças. Aqueles que não 
se adaptarem aos novos tempos serão os 
próximos a serem substituídos (por uma 
máquina ou mesmo por outro profissional 
mais sênior de conhecimento). As empre-
sas têm buscado mudar o mindset e se 
apoiado na inovação para se diferenciarem 
em um mercado extremamente competiti-
vo, com margens menores e concorrência 
cada vez mais acirrada (Fonte: https://
primetalentbrasil.com.br/).

Braga, que é especialista na seleção de 
executivos de média e alta gestão.

Nesse cenário, o que funciona hoje já está 
obsoleto, e a pandemia do Coronavírus está 
provando isso. “Essa máxima precisa estar 
bem latente nos profissionais que querem 
não apenas garantir seus empregos agora, 
como também perpetuar a empregabi-
lidade dos próximos tempos. Claro que 
para isso, é muito importante buscar um 
autoconhecimento, novas experiências e 
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de
abril de 2020, às 14h30 (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro
Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação das demonstrações financei-
ras e do relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, acompa-
nhados do parecer dos auditores independentes; 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
encerrado em 31.12.2019; e 3) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração
dos administradores da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aprovar o aumento do
capital social da Companhia; e 2) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Participação na As-
sembleia: Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida
pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a
quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da
Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais
da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requi-
sitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositado na
sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 28 de abril de 2020. Em decorrência da pandemia do
novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apre-
sentem os documentos de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma
das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A
Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de
complementação. A Companhia reforça que observará as recomendações das autoridades nos cuida-
dos adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os presentes,
e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de
Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 18 de abril de 2020.

Décio de Sampaio Amaral - Presidente

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.  

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da
Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de abril de 2020, às 14 horas
(“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1343,
9º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação do relatório e das
contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2019, acompanhados do parecer dos auditores independentes; 2) Apro-
var a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019; 3) Aprovar a eleição dos
membros da Diretoria; e 4) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração dos
administradores da Companhia. Participação na Assembleia - Para participar da presente Assem-
bleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de
escrituração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam
como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da As-
sembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus repre-
sentantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação
previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia,
até às 14 horas do dia 28 de abril de 2020. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os docu-
mentos de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinatu-
ras ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Compa-
nhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de
complementação. A Companhia reforça que observará as recomendações das autoridades nos cui-
dados adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os presen-
tes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Minis-
tério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 18 de abril de 2020.

Tabajara Bertelli Costa - Presidente

BBKO Consulting S/A.
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF: 04.494.544/0001-08 - NIRE: 35.300.349.661
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária,
que se realizará no dia 30 de abril de 2020 às 09hs na sede social, sita na Calçada dos Cravos, 98,
1º piso, Alphaville Comercial, Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06453-053, com a seguinte
Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2019; b)
tomar as contas da Administração referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) eleger os membros da
Diretoria para o novo triênio; e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição dos
senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Antonio Paschoal De Caroli - Diretor-Presidente. (18, 21 e 23)

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  5.226.549,65 5.249.810,40
Caixa e Equivalentes de Caixa  21.404,27 44.665,02
Imóveis a Venda  5.205.145,38 5.205.145,38
Não Circulante  975.607,56 1.223.427,14
Realizável a Longo Prazo
Créditos com Pessoas Ligadas  36.615,91 -
Depositos e Cauções  - 272.817,12
Investimentos
Investimentos p/ Iniciativa Própria  938.991,65 950.610,02
Total do Ativo  6.202.157,21 6.473.237,54

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  329,10 5.204,36
Obrigações Tributárias  3,60 4.878,86
Obrigações Trabalhistas e Sociais  325,50 325,50
Patrimônio Líquido  6.201.828,11 6.468.033,18
Capital Social  10.212.376,00 10.212.376,00
Prejuízos Acumulados  (4.010.547,89) (3.744.342,82)
Total do Passivo  6.202.157,21 6.473.237,54

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2019
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos e Locações  101.000,00 43.000,00
(-) Impostos s/Arrend. e Locações  3.686,50 1.569,50
Receita Operacional Líquida  97.313,50 41.430,50
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  46.501,97 41.173,50
Impostos e Taxas  296.709,33 275.647,16
Despesas Financeiras  886,68 (13,98)
Outras Receitas / Despesas  (11.618,37) 11.391,63
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (258.402,85) (263.984,55)
Contribuição Social e 
 Imposto de Renda  7.802,22 3.537,86
Prejuízo Líquido do Exercício  (266.205,07) (267.522,41)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2019/R$ 2018/R$
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais
Lucro Prejuízo Líquido do exercício  (266.205,07) (267.522,41)
Ajuste por:
Equivalência Patrimonial  11.618,37 (11.391,63)
Lucro / Prejuízo Líquido Ajustado  (254.586,70) (278.914,04)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Tributos a Recuperar  - 10,12
Depositos e Cauções  272.817,12 305.872,40
Aumento (Redução) das contas do passivo
Obrigações Tributárias  (1.576,46) 1.563,24
Imposto de Renda e Contrib. Social  (3.298,80) 3.301,86
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  13.355,16 31.833,58
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  (36.615,91) 11.850,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (36.615,91) 11.850,00
Fluxo de caixa do exercício  (23.260,75) 43.683,58
Saldo no Início do exercício  44.665,02 981,44
Saldo no final do exercício  21.404,27 44.665,02
Fluxo de caixa do exercício  (23.260,75) 43.683,58

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2019

Zínias Participações Sociedade Anonima
CNPJ 01.057.589/0001-27

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 07 de Março 2020.

5. Participações societárias:   % de
  Capital Partici- Patrimônio
Empresa  Social pação Liquido
Comercial e Administradora 
 Dela Ltda  20.000,00 25 767.049,94
JNL Participações e 
 Administradora Ltda  18.000,00 25 (72.046.039,99)
6. O Capital Social de R$10.212.376,00 totalmente integraliza-
do e representado por 10.212.376 ações ordinárias, no valor de 
R$1,00 cada uma. 7. O IR e a CS são apurados com base no 
lucro presumido.
A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Notas Explicativas
1. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o 
CPC PME em concordância com as Leis 6.404/76, Lei 11.638/2007 
e Lei 11.941/2009. 2. Caixa e equivalentes de caixa, incluem depó-
sitos Bancário (R$1,00 em 2019 e R$144,82 em 2018), aplicações 
financeiras(R$21.404,27 em 2018 e R$ 44.520,20 em 2018). 3. Ou-
tros ativos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados 
pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescido quando aplicavél, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias incorridas (passivos). 4. As receitas e des-
pesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Total do
  Capital Prejuízos Patrimônio
  Social Acumulados Líquido
Em 31/12/2017  10.212.376,00  (3.476.820,41) 6.735.555,59 
Resultado do Exércício  - (267.522,41) (267.522,41)
Em 31/12/2018  10.212.376,00  (3.744.342,82) 6.468.033,18
Resultado do Exércício  - (266.205,07) (266.205,07)
Em 31/12/2019  10.212.376,00  (4.010.547,89) 6.201.828,11

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Semestre Findo em 31/12/2019 e Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018
Reservas Aumento Lucros/

Capital    de Lucros de Capital Prejuízos
EVENTOS                                                     .    Realizado        - Legal   a Realizar Acumulados          Total
Saldo em 01.07.2019          1.870          1.040                 -             517         3.427
Lucro do Semestre - - - 989 988
Distribuição de Lucro do Semestre - - - (887) (886)
Reserva de Lucros - 630 - (630) -
Ajustes de Exercícios Anteriores - - - 11 11
Saldo em 31.12.2019          1.870          1.670                 -                 -         3.540
Saldo em 01.01.2019          1.870             370             670                 -         2.910
Aumento de Capital a realizar - - (670) 670 -
Lucro do Exercício - - - 1.506 1.506
Distribuição do Lucro do Exercício - - - (887) (887)
Reserva de Lucros - 1.300 - (1.300) -
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - 11 11
Saldo em 31.12.2019          1.870          1.670                 -                 -         3.540
Saldo em 01.01.2018          1.870              45             670                 -         2.585
Lucro do Exercício - - - 504 504
Distribuição de Lucro do Exercício - - - (179) (179)
Reservas de Lucros - 25 - ( 25) -
Reservas Especiais de Lucro - 300 - (300) -
Saldo em 31.12.2018          1.870             370             670                 -         2.910

ATIVO 31.12.19 31.12.18
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      6.966      4.973
Disponibilidades (nota 4) 6.058 4.028
Outros Créditos (nota 3.b.2)         908         945
  Diversos 908 945

PERMANENTE (nota 3c)          13            3
Imobilizado de uso (nota 3.c.1 )          13            3
  Outras Imobilizações de Uso 78 66
  (-) Depreciações Acumuladas (nota )         (65)         (63)

TOTAL DO ATIVO      6.979      4.976

P A S S I V O 31.12.19 31.12.18
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO      3.439      2.068
Outras Obrigações (nota 3.b.1)      3.439      2.068

Obrigações Sociais e Estatutárias 1.078 165
Obrigações fiscais e previdenciárias 1.372 658
Credores - Liquidações Pendentes - 640
Obrigações Diversas 989 605

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 5)      3.540      2.908
Capital social (nota 5.1) 1.870 1.870
Aumento de Capital a Integralizar - 670
Reservas de lucros - Reserva Legal      1.670         368

TOTAL DO PASSIVO      6.979      4.976

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre Findo em 31/12/19 e Exercícios F/ em 31/12/19 e 18

2º Sem.           Exercícios
Fluxos de Caixa das Ativ. Operacionais     2.019     2.019     2.018
Lucro/Prejuízo do Semestre e Exercício 989 1.506 505
Ajustes por:
Acertos de Exercícios Anteriores         11         12            -
Depreciação           1           3            -

1.001 1.521 505
(Aumento) Dim. em Ativos Operacionais
Títulos e Valores Mobiliários - - 208
Outros Créditos 1.574 (850) 1.167

Aumento/(Dim.) do Passivos Operacionais
Outras obrigações     1.036     1.371        115

Caixa Líquido Proven. das Ativ. Operac. 3.611 2.042 1.995
Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimentos:
Baixa de Ativo Imobilizado         ( 1)        (12)            -

Aum.(Red.) de Caixa e Equiv. de Caixa     3.610     2.030     1.995
Caixa e Equiv. de Caixa no inicio do per. 2.448 6.476 2.033
Caixa e Equiv. de Caixa no fim do período    6.058     8.506     4.028
Aum.(Red.) de Caixa e Equiv. de Caixa     3.610     2.030     1.995

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional: A Carol Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. Iniciou suas atividades em 06 de agosto de 1971 e tem
por objetivo social possibilitar a condução de todos os atos permitidos em
seu respectivo contrato social, entre os quais se referem as operações de
compra e venda no mercado físico de metais preciosos e de negociação
com títulos de renda fixa e variável. De acordo com a Ata de Assembléia
de Sócios realizada em 15.04.2019, entre outras deliberações, foi aprova-
do por voto unânime dos sócios, o cancelamento da autorização para a
prática de operações no mercado de cambio de taxas flutuantes, conforme
Oficio 10976/2019-BCB/Deorf/GTSP, de 30 de maio de 2019 do Banco
Central do Brasil, comunicando o deferimento do pleito. 2. Apresentação
das demonstrações contábeis: As Demonstrações Contábeis foram ela-
boradas com base nas disposições contidas nas práticas contábeis
adotadas no Brasil conforme Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que alteram
a Lei nº 6.404/7 bem como de acordo com as normas e instruções do
Banco Central do Brasil e padronizações adotadas pelo Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis. Algumas normas e interpretações emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foram aplicadas na apresenta-
ção das Demonstrações Contábeis de 31.12.2019, já aprovadas pelo
Conselho Monetário Nacional, sendo: a) CPC 00 - Pronunciamento Conceitual
Básico - Resolução CMN 4.144/12, b) CPC 01 - Redução ao valor recupe-
rável de ativos - Resolução CMN 3566/08, c) CPC 03 - Demonstrações do
fluxo de caixa - Resolução CMN 3604/08, d) CPC 24 - Eventos subsequentes
- Resolução CMN 3973/11 e e) CPC 25 - Provisões, passivos e ativos
contingentes - Resolução CMN 3823/09. 3. Principais Diretrizes Contá-
beis: a) Receitas e Despesas: A Instituição não registrou durante o 2º
semestre de 2019 operações de compra e venda de títulos e valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, sendo que ao final do
semestre não havia saldo de aplicações financeiras. As demais receitas e
despesas estão registradas segundo o regime de competência. b) Ativo e
Passivo Circulante, Realizável e Exigível a Longo Prazo: Os ativos são
reconhecidos pelo valor de realização incluindo os rendimentos e as vari-
ações monetárias auferidas e os passivos demonstrados por valores
conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável os encargos e as
variações monetárias incorridas. b.1) Outros Créditos - Diversos: Inclui
MR$ 872 referentes ao imposto de renda e contribuição social recolhidos
por estimativa a compensar, MR$ 10 de adiantamentos e antecipações
salariais, MR$ 26 de valores bloqueados. b.2) Outras Obrigações - Diver-
sas: Inclui MR$ 1.078 de obrigações sociais e estatutárias, MR$ 1.372 de

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestre Findo em 31/12/19 e Exercícios F/ em 31/12/19 e 18

2º Sem.           Exercícios
    2.019     2.019     2.018

Receita da Intermediação Financeira      8.731    13.504      5.939
Resultado de Operações de Câmbio - 48 405
Resultado de Operações com
  TVM-Aplic. em Ouro 8.731 13.456 5.534

Resultado Bruto dfa Interm. Financeira      8.731    13.504      5.939
Outras Receitas/Desp. Operacionais     (7.105)   (11.036)     (5.067)
Despesas de Pessoal (338) (760) (895)
Outras Despesas Administrativas (6.127) (9.310) (3.379)
Despesas Tributárias (665) (1.067) (452)
Outras Receitas Operacionais 26 104 14
Outras Despesas Operacionais - - (355)
Despesas de Depreciação e Amortização (1) (3) -

Resultado Operacional 1.626 2.468 871
Result. antes da Trib. s/ o Lucro e Part. 1.626 2.468 871
Imposto de Renda e Contrib. Social       (637)       (962)       (367)
Provisão para Imposto de Renda (393) (592) (206)
Provisão para Contribuição Social (244) (370) (161)

Lucro/Prejuizo do Semestre e Exerc. 989 1.506 504
Nº de Quotas 1.870 1.870 1.870
Lucro/Prejuizo Por Quota       0,53       0,80       0,27
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Lucro Líquido do Semestre/Exercício 989 1.506 504
Outros resultados abrangentes - - -

Resul. Abrangente do Semestre/Exerc. 989 1.506 504

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores em Milhares de Reais)

CAROL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF) 62.237.649/0001-88

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores da Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios Ltda. São Paulo - SP.
1. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da Instituição Fi-
nanceira Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que
compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos naquela data, assim como o resumo das principais práti-
cas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, exceto
pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada
“Base para opinião com ressalva” as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Instituição Financeira Carol Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
semestre e exercício findos naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para opinião com ressal-
va: 2.1. Não se encontra evidenciado nas Demonstrações Contábeis refe-
rentes ao semestre e exercício findo em 31.12.2019 os efeitos decorren-
tes da penalidade de multa aplicada à Carol DTVM Ltda. pelo Comitê de
Decisão de Processo Administrativo Sancionador e de Termo de Compro-
misso (Decisão 1826/2018-COPAT, de 20 de dezembro de 2018) no valor
de R$ 747.183,64, equivalente a 25% de seu Patrimônio Líquido em junho
de 2018, objeto do processo 105694, cuja intimação foi recebida pela
instituição em 25.02.2019. Consta na resposta à nossa circularização de
ações judiciais junto aos Advogados da Instituição, datada de 10.01.2020,
que “trata-se de Processo Administrativo instaurado pelo Banco Central do
Brasil em face de Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda, cuja Defesa, foi apresentada tempestivamente àquela Autoridade.
Em face da Decisão desfavorável de primeiro grau, da qual tomou conhe-
cimento em 25.02.2019, via Correios, por intermédio do Ofício 398/2019-
BCB/Decap/GTSPA, de 21.02.2019, a Carol DTVM Ltda, não se confor-
mando com esse desfecho, interpôs tempestivo Recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) com efeito suspensivo
da multa, nos termos do Art. 29 da Lei Federal nº 13.506/2017 e Arts. 56 e
58 da Lei Federal 9.784/1999, assunto que se encontra pendente de
decisão de segundo grau daquela Corte. O valor da multa imposta pela
decisão de primeiro grau restou estabelecida no montante de R$
747.183,64(setecentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais
e sessenta e quatro centavos) valor que se encontra com a sua exigibilidade
suspensa até a decisão final daquela instância recursal (CRSFN) nos
termos da legislação vigente. Em face do recurso apresentado ao referido

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), enten-
de-se ser possível a obtenção de melhoria do resultado no julgamento
naquela segunda instância, lembrando que a legislação de referência
impede o agravamento da pena na fase recursal”. Pelos motivos apresen-
tados pelos Advogados, não foi efetuada provisão da citada multa na
contabilidade, apenas deixando evidente em nota explicativa nº 9, con-
forme CPC 25. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acor-
do com os princípios éticos relevantes preao vistos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabi-
lidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidên-
cia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. 3. Outros Assuntos: A Carol DTVM revisou o seu sistema de
controle interno no que se refere a Politica de Combate a Lavagem de
Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo e, ainda, a identifica-
ção, em seu cadastro de pessoas físicas, pessoas politicamente expos-
tas, conforme disposições do Banco Central do Brasil. Nesse sentido, a
Instituição Financeira contratou, a partir de 2017, os serviços de outro
auditor independente para acompanhamento das medidas já implementadas
e para revisão permanente do sistema de controle interno no que se
refere a prevenção contra lavagem de dinheiro e a identificação em seu
cadastro de pessoas físicas, pessoas politicamente expostas. A fim de
atender os quesitos mencionados, recebemos da CAROL DTVM uma via
do Manual elaborado para atender a Politica de Combate à Lavagem de
dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo e, ao mesmo tempo, o Relató-
rio de Auditoria dos Controles Internos datado de 22.11.2019 e relativo
ao 1º Semestre de 2019. 4. Responsabilidade da administração sobre
as demonstrações contábeis: A administração da Instituição é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do 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 demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis. 5. Responsabilidades 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
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. Como parte da auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por frau-
de ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apro-
priada 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 fal-
sas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituições. •
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, não existem incertezas relevantes em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. • Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. • Obtivemos evidência da auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras da Instituição para expres-
sar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemen-
te, pela opinião de auditoria. São Paulo, 20 de março de 2020
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AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRC 2SP 017977/O-1
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Sócio Responsável
Luiz Carlos Fauza Antonio - Contador CRC 1SP065377/O-0

Sócio Responsável

obrigações fiscais e previdenciárias MR$ 40 com despesas de pessoal e
encargos sociais incidentes, MR$ 948 de credores e fornecedores diver-
sos. c) Ativo Permanente: c.1) Imobilizado de Uso: O imobilizado de
uso está contabilizado ao custo de aquisição e a depreciação é calcula-
da pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a
vida útil econômica dos bens. O valor agregado não ultrapassa o seu
valor recuperável. 4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalen-
tes de caixa consistem em numerário disponível na entidade MR$ 4.374,
saldos em poder de bancos MR$ 75, aplicações em reservas livres MR$
71 e aplicações temporárias em ouro MR$ 1.538 incluídos na demonstra-
ção dos fluxos de caixa compreendem:

(MR$) 31.12.19 31.12.18
Caixa, bancos, reservas livres e aplicaç. em ouro 6.058 4.027
Aplicações financeiras            -            -
Caixa e Equivalentes de Caixa     6.058     4.027
5. Patrimônio Líquido: 5.1. Capital Social: O capital social está repre-
sentado por 1.870 mil quotas de R$ 1,00 (hum real), totalmente subscrito
e integralizado por quotistas domiciliados no país. 6. Risco Operacional:
A gestão do risco operacional é definida como a possibilidade de ocorrên-
cia de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos inter-
nos, sistemas, comportamento humano, ou eventos externos, que po-
dem ocorrer em qualquer etapa de um processo operacional de uma
instituição financeira. Em atendimento à Resolução nº 3.380, de 29.06.06
do Banco Central do Brasil, a Distribuidora instituiu a estrutura de geren-
ciamento capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e miti-
gar seus riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados.
7. Risco de Mercado: O risco decorrente da exposição de suas opera-
ções às flutuações nas cotações de mercado físico de metais preciosos
é gerenciado por meio de politicas de controle, que incluem a determina-
ção de limites operacionais e o monitoramento das exposições líquidas
consolidadas por moedas. 8. Gerenciamento da Estrutura de Capital:
Em atendimento à Resolução nº 3.988/11, do Banco Central do Brasil a
instituição adotou a partir de 2012 uma política de gerenciamento de
capital mediante procedimentos que visam assegurar de modo abrangente
e compatível com os riscos incorridos de acordo com a natureza e
complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 9.
Contingências: A declaração do imposto de renda dos últimos cinco
exercícios está sujeita à revisão e apuração pelas autoridades fiscais.
Tendo em vista os efeitos decorrentes da penalidade de multa aplicada a
Carol DTVM Ltda., pelo Comitê de Decisão de Processo Administrador
Sancionador e de Termo de Compromisso(Decisão 1826/2018-C0PAT, de

20 de dezembro de 2018) no valor de R$ 747.183,64, equivalente a 25%
de seu Patrimônio Líquido em junho de 2018, objeto do processo 105694,
cuja intimação foi recebida pela instituição em 25.02.2019 e que consta
na resposta à nossa circularização de ações judiciais junto aos Advoga-
dos da Instituição, datada de 10.01.2020, que “trata-se de Processo
Administrativo instaurado pelo Banco Central do Brasil em face de Carol
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, cuja Defesa, foi
apresentada tempestivamente àquela Autoridade. Em face da Decisão
desfavorável de primeiro grau, da qual tomou conhecimento em 25.02.2019,
via Correios, por intermédio do Ofício 398/2019-BCB/Decap/GTSPA, de
21.02.2019, a Carol DTVM Ltda, não se conformando com esse desfe-
cho, interpôs tempestivo Recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional (CRSFN) com efeito suspensivo da multa, nos ter-
mos do Art. 29 da Lei Federal nº 13.506/2017 e Arts. 56 e 58 da Lei Federal
9.784/1999, assunto que se encontra pendente de decisão de segundo
grau daquela Corte. O valor da multa imposta pela decisão de primeiro
grau restou estabelecida no montante de R$ 747.183,64(setecentos e
quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro
centavos) valor que se encontra com a sua exigibilidade suspensa até a
decisão final daquela instância recursal (CRSFN) nos termos da legisla-
ção vigente. Em face do recurso apresentado ao referido Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) entende-se ser possí-
vel a obtenção de melhoria do resultado no julgamento naquela segunda
instância, lembrando que a legislação de referência impede o agravamen-
to da pena na fase recursal”. Pelos motivos apresentados pelos Advoga-
dos, não foi efetuada provisão, apenas deixando evidente em nota
explicativa, conforme CPC 25.

KLEBER ROBLES
Diretor Administrativo Financeiro Operacional

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Contador CRC 1SP - 178.715/0-O    CPF 127.713.908-33

O que 
podemos 
aprender 

com a 
ameaça viral 

Eduardo Gallo (*) 

A Covid-19 é uma pan-
demia sem precedentes na 
história do Brasil. Neste 
momento, estamos con-
finados nas nossas casas 
para evitar o contágio e 
salvar vidas. 

Estamos aprendendo 
uma nova forma de traba-
lhar, de interagir com ami-
gos, com nossos clientes 
e até mesmo de conviver 
com nossas famílias. Mas 
dada a quantidade de 
desafios que temos pela 
frente ainda é possível 
que, vencida esta guerra 
contra o vírus e o isola-
mento social, tenhamos 
ao final um Brasil melhor. 

Há muito tempo acre-
dito que alguns dos pro-
blemas que vivenciamos 
atualmente no País é 
reflexo da falta de infra-
estrutura. Não planejamos 
com antecedência, pois 
nada pode dar muito er-
rado, assim pensamos. Só 
reforçamos a casa depois 
que ela desmoronou a 
primeira vez. Construímos 
pontes apenas depois que 
há colapso no trânsito e 
metrôs depois que não há 
mais forma de nos locomo-
vermos com velocidade. 

Estamos trabalhando 
em casa e exigindo novas 
formas de comunicação. 
Vamos adotar novas tec-
nologias que serão mais 
util izadas daqui para 
frente e otimizarão nosso 
tempo. As leis não prevê-
em teletrabalho ou flexi-
bilização da forma como 
trabalhamos. Teremos de 
modernizá-las. 

Por sua vez, as empre-
sas que não investiram 
em comércio eletrônico 
terão de fazê-lo para uma 
possível crise no futuro 
ou simplesmente porque 
o hábito dos brasileiros 
pode mudar. A logística 
terá de melhorar e a segu-
rança cibernética preci-
sará mudar para garantir 
tanta gente trabalhando 
de casa. Nossos clientes 
terão que pensar em 
planos de continuidade 
de negócio e precisarão 
contar com empresas de 
serviços que os apoiem 
em momentos de crise. 

Diante de tantas neces-
sidades e desafios, não há 
dúvida de que este é um 
momento em que estamos 
pensando no futuro e na 
coletividade. Tenho certe-
za de que é em momentos 
de complexidades em que 
podemos crescer e contri-
buir para o Brasil crescer. 

Com essa ótica positiva, 
espero que quando tiver-
mos vencido a Covid-19 
consigamos presenciar 
um País mais moderno, 
mais seguro e mais soli-
dário. 

(*) - É presidente da Service IT, 
integradora de soluções e serviços 

de TI especializada em 
outsourcing e consultoria.
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K“Esse estudo apresenta uma análise dos mercados 

americano e europeu, que estão enfrentando o auge 
da crise e também apresenta exemplos da China, 

que já está em recuperação. São aprendizados que podem, e 
devem, ser avaliados e seguidos por empresários e gestores 
do mundo todo”, completa Aron. A seguir, confira 12 dicas 
listadas pelo empresário.

1Atualize-se diariamente. São muitas as informações, 
as quais surgem com velocidade espantosa. Esteja bem informado 
sobre os principais tópicos ao redor do mundo, filtrando o que 
pode afetar diretamente o seu negócio. E o principal: acompanhe 
as práticas adotadas pelas principais empresas e reflita sobre o 
que faz sentido para seu segmento.

2Estabeleça um ciclo de notícias a ser acompanha-
do. Lembre-se que a mídia se concentra no que é novo, no mais 
recente. Cabe às lideranças olharem diariamente o quadro geral 
de notícias e entenderem onde a empresa está, como é afetada 
e, principalmente, antecipar o que está por vir.

3Compartilhe as principais informações com sua 
equipe. Tenha certeza de que as lideranças recebam as infor-
mações necessárias e corretas sobre as diretrizes da empresa e 
o rumo do negócio.

4Cuidado ao usar previsões de especialistas. É muito 
importante que essas avaliações sejam acompanhadas diariamen-

diCAs dA 
HArvArd quE 

gEstorEs 
E EMprEsAs 
prECisAM 
AprEndEr

ças. Esteja atento e aberto para caso seja necessário, mudar o 
direcionamento e a estratégia da sua empresa diversas vezes.

6Cuidado com a burocracia. Não importa o tamanho 
da empresa, porém as maiores devem ter atenção especial, 
pois costumam esperar um documento passar por muitas 
pessoas e setores. Essa demora pode ser fatal em uma crise. 
Priorize o uso de documentos digitalizados, adote aplicativos 
para reuniões rápidas. Tenha foco, velocidade e acertividade.

7Verifique se suas respostas estão equilibradas. Cada 
ação gera uma reação, então deixe claras as políticas internas e 
externas, os novos procedimentos, especialmente sobre questões 
como home office e tomada rápida de decisão. Nem sempre o 
que dá certo em outra empresa servirá para a sua.

8tenha resiliência. Essa é a capacidade de sobreviver 
e prosperar através de eventos imprevisíveis e potencialmente 
desfavoráveis. É o caso dessa 
pandemia, que exige máxima 
atenção, com respostas éti-
cas, rápidas e transparentes. 
Acalme-se, informe-se e projete 
um futuro de 90 dias.

9prepare-se já para 
a próxima crise. A Covid-19 
não será a última, embora 
sempre tomem proporções 
diferentes. Adote já um fluxo 
de caixa mais saudável, com 
vencimento a longo prazo. 
Estabeleça processos bem definidos e treine suas equipes 
para passarem por crises com menos ou mais impactos.

10Preparação intelectual não é suficiente, treine 
na prática. Ter um plano B teórico não é eficiente, é preciso 
testá-lo na prática, com estratégias e simulações reais, fazendo 
com que o seu time entenda e implemente verdadeiramente. 
Pratique sempre, adote “jogos de guerra”. 

11Reflita sobre o que você aprendeu e colo-
que no manual da empresa. À medida que acontecem as 
situações, você precisa aprender algo, para mudar os procedi-
mentos internos afim de que os problemas não aconteçam de 
novo ou, se acontecer, que tenham impactos mínimos. Esses 
aprendizados precisam virar mecanismo de prevenção, estar 
mapeados em manual. Não basta sobreviver, é preciso ter me-
lhorado seu desempenho, unido seu time, conquistado novos 
segmentos de atuação.

12prepare-se para um novo mundo. Comece já 
a adaptar sua empresa para uma nova realidade pós-pandemia 
da Covid-19. As relações interpessoais e comerciais estão 
mudando. O consumidor tem novas prioridades e maneiras 
de fechar negócios. A forma de trabalhar e pensar estratégias 
mudou. E a sua empresa vai seguir fazendo mais do mesmo?

“Esteja 
atento e aberto 
para, caso seja 

necessário, mudar 
o direcionamento e 
a estratégia da sua 

empresa diversas 
vezes.

Estudo CoronAvírus E nEgóCios: As inforMAçõEs nECEssáriAs

te, pois fatos estão surgindo a todo momento e o cenário pode 
se alterar, exigindo rápida mudança de estratégia.

5O que vale hoje pode não ser mais o melhor 
amanhã. Reformule constantemente sua compreensão sobre 
o que está acontecendo, compartilhe com suas altas lideran-

A Harvard Business Review publicou o estudo Coronavirus and Business: The Insights You Need (Coronavírus e negócios: as informações 
necessárias). É sobre o impacto do novo Coronavírus nas lideranças e na forma de atuação das empresas mundo afora. O empresário 

Aron Flemming Brito, diretor comercial da Ativo Soluções em Comércio Exterior, estudou o material  e chama a atenção 
para adoação de posturas necessárias afim de garantir o futuro dos negócios.
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Empresário Aron flemming Brito.
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Grazi Ferreira – Autografia – Três garotos 
conheceram um mago que estava visitando a Terra, pois esta-
va meio desprestigiado em seu planeta. A euforia deu lugar à 
curiosidade, bem como boas e inéditas aventuras . Divertiram-se 
a valer! Qual de nós nunca se imaginou voando? Os sortudos 
conseguiram. O colorido de suas páginas, além da criatividade, 
fará a garotada alfabetizada delirar. 

Se Pular Vai Voar

Naim Attallah – Matrix – Um relato mara-
vilhoso, envolvente e digno de uma minissérie 
. Num pequeno livro o autor nos conta a ver-
dadeira história de duas corajosas e valentes 
senhoras residentes em Nazaré, no coração de 
uma Palestina mítica, ainda com ares medievais. 
As agruras que essas senhoras enfrentaram, 

tanto na inóspita cidade, quanto as familiares, tornaram-nas 
resilientes , bravamente fortes. Imaginem duas idosas, que 
sobreviviam vendendo ou trocando, flores de seu jardim e 
ovos do seu galinheiro, com monges e outros residentes. O 
autor “espertamente” reservou para o final uma informação 
surpreendente. Histórico, poético, enternecedor, merecedor 
de aplausos. Deve ser lido para crianças. Jovens irão receber 
ótimos exemplos e adultos irão admirar. 

As Senhoras de Nazaré

Stéphane Hénaut e Jeni Mitchell – Seoman – O 
título da obra não é um capricho, é uma frase sintética 
e muito bem elaborada para que o leitor vislumbre 

seu honesto conteúdo. Noções firmes de geopolítica, dados 
históricos importantes, guerras intestinas, que fundamentaram 
uma nação muito importante no contexto econômico europeu 
e claro, detalhes da introdução do vinho – antes o domínio era 
da cerveja – e a criação de uma gastronomia absolutamente 
invejável. Um livro de grosso calibre que será, prazerosa  e lite-
ralmente devorado. O tripé: pão, queijo e vinho é explicado em 
detalhes, em todo seu exotismo, tanto quanto outros fenômenos 
de uma cativante história. La santé!

A Deliciosa História da França: As 
origens, fatos e lendas por trás das 
receitas, vinhos e pratos franceses 
mais populares de todos os tempos

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Mesmo com todos 
trabalhando de casa, 
é preciso comparti-

lhar informações, arquivos, 
manipular dados, entre 
outras coisas que são es-
senciais para o andamento 
do trabalho. 

No setor jurídico, não é di-
ferente, pois para aumentar 
a produtividade e facilitar a 
rotina bastante burocrática, 
advogados têm apostado 
cada vez mais no uso de apps 
e plataformas. Se antes ad-
vogados tinham uma rotina 
mais analógica, onde quase 
tudo era feito no papel e em 
pilhas de processos físicos, 
agora mais do que nunca 
estes profissionais estão 
contando com os meios di-
gitais que transformam tudo 
em um grande “escritório na 
nuvem”.

Essas tecnologias são 
disponibilizadas pelas le-
galtechs, que juntas somam 

"Escritório na nuvem” é opção para 
advogados no isolamento social

Com a pandemia causada pela COVID-19 diversas empresas estão optando por deixar seus funcionários 
trabalhar remotamente e várias profissões tiveram que se adaptar ao novo cenário

R
ep

ro
du

çã
o organizando reuniões com o 

time e reunindo a documen-
tação dos clientes em um 
único lugar, tudo de forma 
prática e rápida”, explica 
Renan Oliveira, fundador do 
Previdenciarista.

A startup também dis-
ponibiliza outras soluções 
digitais que podem auxiliar 
o advogado no trabalho 
remoto. É possível realizar 
cálculos previdenciários 
automatizados a partir do 
CNIS do cliente, indicação 
dos melhores benefícios 
para o segurado, relatórios 
de tempo e renda para cada 
benefício, indicação das 
melhores petições para o 
benefício selecionado pelo 
advogado, autopreenchi-
mento das petições com os 
dados do cliente e advogado, 
gestão dos clientes previden-
ciários, histórico de eventos 
do cliente e armazenamento 
de cálculos e petições.

mais de 150 empresas con-
solidadas e atuantes no país, 
segundo levantamento da 
Associação Brasileira de La-
wtechs e Legaltechs (AB2L). 
Um exemplo é a startup 
Previdenciarista (https://
previdenciarista.com/)  - 
plataforma inteligente que 
oferece serviços para que 
os advogados economizam 

tempo e dinheiro com as 
rotinas previdenciárias. 

“Oferecemos aos pro-
fissionais uma plataforma 
SaaS com tecnologia para 
inovar no Direito, além da 
segurança dos dados, já 
que todas as informações 
são salvas na nuvem. Em 
meio ao isolamento social, 
é possível trabalhar de casa, 

É comum ouvir falar sobre reserva 
de emergência dentro do planejamento 
financeiro. Mas nem sempre as pessoas 
entendem a sua importância e acabam 
colocando como prioridade outros tipos 
de objetivos. A questão é que, no mo-
mento incerto que vivemos, em meio 
às consequências imensuráveis dos 
impactos econômicos que a paralização 
pelo combate ao Coronavírus (Covid-19) 
está causando, é preciso estar preparado 
e prevenido para qualquer adversidade 
no caminho. Isso significa que: chegou a 
hora de usar a sua reserva de emergência, 
se necessário. 

“A reserva de emergência faz parte 
do planejamento financeiro, e quem 
tem esse dinheiro guardado já sabe a 
importância de ter se planejado com 
antecedência para eventuais crises e 
problemas financeiros”, afirma Carlos 
Castro, planejador financeiro CFP® 
pela Planejar – Associação Brasileira de 
Planejadores Financeiros.

Guardar o dinheiro referente às despe-
sas mensais fixas para os próximos 6 a 
12 meses pode gerar maior tranquilidade 
para enfrentar esse período incerto. 

“Ter essa reserva é como um colchão de 
segurança para cobrir os gastos e custos 
aos quais o seu salário ou sua renda já 
não consiga suprir devido ao cenário 
econômico que estamos vivendo, com 
riscos de desemprego, redução de renda, 
entre outras complicações”, ressalta. 
Geralmente, a reserva de emergência 
fica alocada na renda fixa, pois mesmo 
com menor rentabilidade, é possível 
buscar a diversificação em produtos 

Reserva de emergência pode aliviar 
complicações financeiras no período de crise
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Tiago Krommendijk (*)
 
É importante compreen-

der as novas mudanças do 
mercado, com novas exi-
gências.

O profissional que conse-
guir desenvolver suas habi-
lidades em diversos campos 
de atuação e se mantiver mo-
tivado, proativo e resolutivo 
diante das dificuldades, tem 
grandes chances de progre-
dir na carreira, oferecendo 
ainda um diferencial estraté-
gico para a empresa na qual 
atua. Para isso, a variedade 
de experiências contribui 
para trazer habilidades para 
a tomada de decisão, mesmo 
que aparentemente elas não 
se relacionem entre si. 

E é essa uma das compe-
tências que se espera dos 
profissionais do futuro, a 
autonomia para realizar suas 
tarefas sem supervisão, fa-
zendo sempre escolhas cons-
cientes. Na Holanda e em 
diversos países da Europa 
é bastante comum trabalhar 
temporariamente no tempo 
livre para obter renda extra, 
mas estas ocupações não são 
consideradas profissões.

Cortar tulipas de joelho 
no campo, enrolar fones 
de ouvido para deficientes, 
trabalhar como gari no 
caminhão de lixo, fazer re-
posição de mercadorias no 
supermercado até a atuação 
como participante de várias 
pesquisas científicas foram 
algumas das atividades que 
exerci e contribuíram muito 
para o meu crescimento 

profissional. Não tanto no 
aspecto de negócios, mas 
sim a empatia para entender 
as necessidades de outras 
camadas sociais diferentes 
da minha.

Pessoas costumam estar 
envolvidas com outras da 
mesma classe social, vivendo 
numa bolha, e isso promove 
uma visão unilateral e dis-
torcida da sociedade. A par-
ticipação nessas atividades 
agregou bastante para que eu 
pudesse, ao atuar diretamen-
te com o público, entender 
melhor outros indivíduos 
com vivências e experiências 
diferentes da minha. 

Desta forma, para os pro-
fissionais é importante com-
preender as novas mudanças 
do mercado, com novas 
exigências, mais extenso, 
ativo e globalizado, além 
de valorizar os profissionais 
flexíveis e em constante 
movimento. Para tanto é 
necessário estar preparado, 
entender bem do setor de 
atuação, saber quais são 
seus concorrentes, abranger 
questões jurídicas, gestão 
financeira e comercial. 

Não é uma tarefa fácil, 
mas outras atividades já 
desenvolvidas e que você 
nem imaginava, podem 
auxiliá-lo no entendimento 
de muitos desses aspectos, 
ou no mínimo, promoverem a 
flexibilidade necessária para 
auxiliar na atuação em tantos 
campos diferentes.

 
(*) - É diretor de Operações da 

TOPdesk Brasil.

Experiências diversificadas 
contribuem para a carreira

consequência comportamental movida 
pelas ações de mercado que mexem 
com as emoções e podem levar a ações 
desenfreadas, e até de assumir altos 
riscos em investimentos.

“Esse efeito está muito atrelado a fortes 
emoções e em acompanhar o que outras 
pessoas estão fazendo sem refletir se é 
o melhor pra você; na alegria e euforia, 
por exemplo, as pessoas podem gastar 
seu dinheiro fingindo que não há um pro-
blema acontecendo, ou querer arriscar 
toda sua renda em um investimento por 
achar que terá grandes lucros; por outro 
lado, também pode gerar pânico e fazer as 
pessoas gastarem em supermercado com 
a preocupação em formar estoque para 
as próximas semanas e meses, gastando 
um dinheiro que nem sempre a pessoa 
tem para uma ação que não é necessária”, 
diz a planejadora financeira CFP® pela 
Planejar, Eliane Tanabe.

Ela ressalta que é hora de ter cautela 
ao tomar decisões, pois diante das fortes 
emoções, as escolhas nem sempre são 
feitas com o devido cuidado. “É preciso 
manter a calma e ser racional em qualquer 
movimentação financeira; a prioridade é 
poupar, reduzir gastos e formar a reserva 
de emergência”. Eliane indica que quem 
tem esse dinheiro guardado terá uma 
tranquilidade maior para uma ajuda fi-
nanceira nos próximos meses, mas que 
mesmo uma reserva precisa ser feita de 
forma estratégica e com qualidade, para 
ser inserida nos investimentos certos 
dentro da renda fixa (Fonte: Planejar 
(Associação Brasileira de Planejadores 
Financeiros). 

mais conservadores, mas que tenham 
resgate imediato, de modo que facilite 
o seu devido uso quando for necessário. 

“Tesouro Selic, Poupança, CDB, Fundo 
DI, são alguns dos produtos em que a 
reserva de emergência pode estar inse-
rida para obter mais segurança”, indica 
Carlos. No entanto, é importante ter em 
mente que ao usar o dinheiro da reserva 
de emergência, é preciso repor o valor 
assim que possível para que o indivíduo 
continue mantendo sua segurança finan-
ceira e não sofrer com as consequências 
do efeito manada.

Momentos como o que o mundo está 
passando pode gerar alterações emo-
cionais significativas, principalmente 
em quem não tem um planejamento 
financeiro e uma reserva de emergência, 
ocasionando em más decisões, princi-
palmente com relação às finanças. Para 
isso, dá-se o nome de efeito manada, uma 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(valores expressos em R$ (Reais), com supressão de centavos)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31.12.19 e 18 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)
ATIVO 2019 2018
Circulante 39.989.539 40.241.732
Caixa e Equivalentes de caixa 9.510.354 6.744.418
Contas a Receber de Clientes 13.341.437 12.212.245
Estoques 15.655.778 19.497.065
Impostos a Recuperar 1.339.451 1.621.769
Outros Ativos Circulantes 142.519 166.235

Não Circulante 2.345.109 2.559.599
Realizável à Longo Prazo 1.297.933 1.274.334
 Depósitos Judiciais 1.297.933 1.274.334
Imobilizado 913.530 1.088.405
Intangível 133.646 196.860

Total do Ativo 42.334.648 42.801.331

PASSIVO 2019 2018
Circulante 28.291.908 29.899.419
Fornecedores 20.617.356 21.789.072
Empréstimos e Financiamento  24.304 24.108
Salários e Encargos Sociais 247.475 232.663
Obrigações Tributárias 12.034 9.265
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar 1.680.000 960.000
Provisões Trabalhistas 607.225 741.620
Outros Passivos Circulantes 61.185 303
Provisão de Dividendos 5.042.329 6.142.388

Não Circulante: Impostos a Pagar 165.617 164.730
Patrimônio Líquido 13.877.123 12.737.182
Capital Social 10.000.000 10.000.000
Reserva de Capital 3.515 3.515
Reserva de Lucros 3.873.608 2.733.667

Total do Passivo 42.334.648 42.801.331

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e respectivas demonstrações fi nanceiras, devidamente acompanhadas das notas 
explicativas correspondentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.  A Diretoria

DISAL DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.
CNPJ 62.277.041/0001-87

Receita Bruta 2019 2018
Revenda de Mercadorias 107.916.487 91.795.355
Impostos e Contribuições sobre Vendas (37.501) (41.644)
Devoluções (3.243.697) (3.539.723)

Receita Operacional Líquida 104.635.289 88.213.988
Custo das Mercadorias Revendidas (72.852.956) (63.556.588)

Lucro Bruto 31.782.333 24.657.398
Despesas (Receitas) Operacionais (27.135.470) (23.603.243)
Vendas e Administração (27.332.344) (23.684.947)
Resultado Financeiro Líquido 186.810 38.266
Outras Receitas (Despesas) 10.064 43.438

Lucro antes do IRPJ e da CSLL 4.646.864 1.054.156
Imposto de Renda e Contribuição Social (2.366.981) (652.401)

Lucro Líquido antes da reversão do JCP 2.279.883 401.754
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio - -

Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício 2.279.883 401.754
Quantidade de Ação 114.174 114.174
Lucro/(Prejuízo) Líquido por Ação 19,96 3,52

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais 4.473.114 1.335.076
Recebimentos de clientes 104.498.073 93.612.671
Pagamentos de fornecedores de 
 mercadorias e despesas gerais (85.497.573) (79.721.371)
Pagamentos de salários, encargos e benefícios (11.559.596) (12.079.675)
Pagamento de impostos e contribuições (203.217) (149.050)
Recebimento (pagamento) de depósitos judiciais (23.599) (16.070)
Recebimento (pagamento) de encargos 
 fi nanceiros líquido (58.032) 132.058
Pagamento do IR e da CS sobre o lucro (2.682.943) (443.487)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos (204.135) (183.719)
Adição do imobilizado/intangível (204.135) (183.719)
Venda do imobilizado - -
Fluxos de caixa das atividades 
 de fi nanciamentos (1.503.043) (1.401.262)
Pagamento de REFIS (16.682) (17.332)
Pagamento Depósitos Judiciais FGTS 33.639 16.070
Dividendos pagos (1.520.000) (1.400.000)
Aumento (Redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa (2.765.936) (249.905)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e 
 equivalentes de caixa: No início do exercício 6.744.418 6.994.323
No fi m do exercício 9.510.354 6.744.418
Variação do caixa e equivalentes 
 de caixa no período (2.765.936) (249.905)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31.12.2019 
e 2018 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Francisco Salvador Canato - Diretor Presidente Renato Guazzelli - Diretor Luciano Miranda Fernandes - Contador CRC 1SP146509/O-1

 Reservas de Lucros
 Capital Reserva  Reserva para Retenção Lucros Total
 Social Capital Legal Expansão de Lucros Acumulados Patrimônio
Em 31 de dezembro de 2016 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.419.142 - 19.114.570
Lucro líquido do exercício - - - - - 923.245 923.245
Retenção de Lucros - - - - 923.245 (923.245) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.200.000) - (1.200.000)

Em 31 de dezembro de 2017 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.142.387 - 18.837.815
Lucro líquido do exercício - - - - - 401.754 401.754
Retenção de Lucros - - - - (5.740.633) (401.754) (6.142.387)
Distribuição de Lucros - - - - (360.000) - (360.000)

Em 31 de dezembro de 2018 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 41.754 - 12.737.182
Lucro líquido do exercício - - - - - 2.279.882 2.279.882
Retenção de Lucros - - - - 1.139.941 (1.139.941) -
Distribuição de Lucros - - - - - (1.139.941) (1.139.941)

Em 31 de dezembro de 2019 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 1.181.695 - 13.877.123

1. Contexto Operacional: A DISAL Distribuidores Associados de Livros 
S.A. (a seguir designada como Companhia) é uma companhia anônima de 
capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
à Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Bairro Jaguara. A Companhia tem 
por objeto social a importação, exportação, comercialização, representa-
ção e distribuição de livros técnicos, culturais, científi cos, didáticos, revistas 
e outros. 2. Base para Preparação e Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base 
nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, observando 
as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 6404/76) 
que incluem dispositivos introduzidos, alterados e revogados pelas leis nºs 
11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 12.973, de 13 de maio de 2014.
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: Apuração do Resulta-
do: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. A receita com as vendas de merca-
dorias é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma recei-
ta não é reconhecida quando há incerteza signifi cativa de sua realização. 
Estimativas contábeis: As estimativas contábeis, revisadas anualmente, 
foram baseadas no julgamento da Administração para determinação do va-
lor adequado a ser registrado nas demonstrações fi nanceiras, em confor-
midade com a prática contábil vigente. Itens signifi cativos, sujeitos a estas 
estimativas e premissas, incluem, entre outros, depreciações de bens do 
ativo imobilizado. Disponibilidade: São representadas pelo valor de sua 
efetiva realização. Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa: Essa 
provisão é fundamentada em análise do histórico de perdas monitorada 
pela Administração, sendo constituída em montante considerado sufi ciente 
para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber. Esto-
ques: O estoque foi avaliado com base no custo médio ponderado não su-
perando o custo de mercado. Demais Ativos Circulantes e Não Circulan-
tes: Estão apresentados ao valor de custo ou de realização, e inclui, sem-
pre que cabível os rendimentos auferidos pró-rata tempore até a data do 

encerramento das demonstrações fi nanceiras. Imobilizado: O imobilizado 
é registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, corrigido mo-
netariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido das respectivas de-
preciações acumuladas, calculadas pelo método linear às taxas admitidas 
pela legislação fi scal em vigor, que levam em consideração a vida útil esti-
mada dos bens. Passivos Circulantes e Não Circulantes: Estão demons-
trados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicá-
vel, dos correspondentes encargos fi nanceiros e variações monetárias, in-
corridos até a data do balanço. Provisões: São registradas no momento 
em que a sociedade possui obrigações legais ou constituídas como resul-
tado de eventos passados, e é provável que recursos econômicos sejam 
requeridos para saldar as obrigações. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas de riscos envolvidos. Imposto de Ren-
da e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: O imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro líquido do exercício corrente são calcula-
dos com base nas alíquotas previstas na legislação fi scal vigente na data 
da ocorrência do fato gerador, 15% mais adicional e 9%, respectivamente. 
4. Resultado líquido do exercício: Demonstramos a seguir os efeitos ex-
traordinários no ano de 2019 em comparação com o ano de 2018, que afe-
taram o resultado líquido do exercício:
Descrição 31/12/19 31/12/18
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 2.279.883 401.754
a) Efeitos extraordinários: Ajustes de Inventário/
 Perdas no Recebimento de Créditos 1.354.255 108.120
 NFs dos MKT Place’s de períodos anteriores - 55.048
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 
 antes dos efeitos extraordinários 3.634.138 564.922
5. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2019, o Capital Social da Com-
panhia, totalmente integralizado em moeda corrente é de 
R$ 10.000.000,00, dividido em 114.174 ações ordinárias nominativas. 

6. Cobertura de Seguros: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia 
possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os 
bens do ativo imobilizado e para os estoques, em montante considerado 
pela administração como sufi ciente para assegurar a reposição dos bens 
e a continuidade das operações da sociedade em caso de sinistros. 7. Hi-
potecas e Garantias: Os bens da Companhia, cujo saldo líquido contá-
bil, no montante de R$ 1.047.175 não foram conferidos como garantia, 
estando portanto, totalmente livres e desembaraçados de ônus ou grava-
mes. 8. Perdas no Recebimento de Créditos: O valor de R$ 
1.318.413,29, em reconhecimento aos valores demonstrados e compro-
vados pelas operadoras de cartões, justifi cados através de documento 
hábil. 9. Agradecimentos: Registramos nossos agradecimentos a todos 
que contribuíram para a obtenção dos resultados ora apresentados: aos 
parceiros comerciais – clientes e fornecedores; e à comunidade fi nancei-
ra – nossos credores, pela confi ança, uma vez mais, depositada em nos-
so trabalho. A toda equipe de trabalho, nosso especial reconhecimento 
pelo esforço, dedicação e comprometimento.

São Paulo, 03 de Abril de 2020

Relatório da Diretoria
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