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O avanço da pandemia do novo Coronavírus no país tem obrigado 
os empresários a repensar o modelo de negócio e inovar na manei-
ra de chegar até os clientes. Essa realidade não é diferente para 
aqueles que abriram seus negócios recentemente e também foram 
surpreendidos com a crise. Além dos desafios diários, comuns a todo 
novo negócio, esses empresários têm que ter atenção redobrada 
na gestão da sua micro e pequena empresa.   

Novos negócios e a crise

No Brasil, o chamado contencioso, ou seja, tudo o que pode ser alvo 
de contestação, disputa ou conflito de interesses, tem alternativas 
para sua resolução e dependerá de cada situação e interesse. Ele pode 
ser solucionado pela via judicial quando recorre ao Poder Judiciário; 
arbitral quando é regido por uma câmara arbitral ou ainda pode ser 
resolvido no âmbito administrativo, quando o trâmite se dá no âmbito 
da administração pública. Quando ocorrem as questões litigiosas, elas 
podem ser desgastantes para a imagem de uma empresa, demorar para 
alcançar uma decisão final ou ainda onerar muito as atividades comerciais 
desenvolvidas pelo cliente. Portanto, hoje pode ser importante qualificar 
o contencioso como uma espécie de ‘unidade de negócios’.   

Jurídico como unidade de negócios

O mundo vive um desafio sem precedentes. E em meio à pandemia 
de Coronavírus, que afeta o funcionamento de sociedades inteiras, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) sofreu tentativas de invasão de 
hackers de elite em seus sistemas. Felizmente, os ataques não foram 
bem-sucedidos, mesmo com o número de tentativas de invasão a 
sistemas da OMS ter quase dobrado nos últimos dias.   

Isolamento também para dados

iStock

Negócios em Pauta

Novo Caminhão
A Foton começa a testar no Brasil, um novo modelo de 

caminhão que foi concebido para oferecer alta eficiência às 
operações de logística urbana. Consagrado no mercado chinês 
por oferecer conforto, agilidade e facilidade de condução 
graças às suas características de automóvel de passeio, o novo 
caminhão TM 2.8 chegará no segundo semestre ao mercado. 
É um modelo inédito e exclusivo também para a aplicação 
do GNV e que se difere de tudo que já foi comercializado 
no mercado brasileiro. Com capacidade para 2.795 kg, o TM 
2.8 será o mais leve da família Foton no Brasil. A montadora 
oferece no País caminhões leves, da família Aumark, de 3.5 a 
10 toneladas. Mais informações, acesse: (www.fotonmotors.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Lives com empresários, empreendedores 
e especialistas

@O BVA Advogados promove, semanalmente, agenda de transmissões 
ao vivo com empresários, empreendedores e especialistas de diversas 

áreas. O objetivo é proporcionar a troca de experiências, impulsionar ideias 
e disseminar conhecimento de autoridades neste momento tão complicado 
da economia mundial. As Lives acontecem sempre de segunda a quinta, às 
20h, no perfil do escritório no Instagram @bvalaw. Os programas possuem 
30 minutos, aproximadamente, com 15 minutos para perguntas. No dia 
28 de abril, a live será com Gabriel Alves, CEO da LinkApi, plataforma 
de integrações B2B baseada no modelo iPaaS (Plataforma de Integração 
como Serviço, na tradução). Alves irá falar sobre como a tecnologia pode 
auxiliar na diminuição de custos durante a crise.    Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/BVA Advogados

MARkETINg DIgITAL EM 
TEMPOs DE PANDEMIA

Donos de pequenos 
negócios que se 
adaptaram mais 
rapidamente ao 
momento de crise têm 
mais chances de se 
manter no mercado

Pesquisa realizada pelo Sebrae, 
entre os dias 3 e 7 de abril, 

mostra que, para além do amplo 
impacto negativo para quase 88% 
dos empresários, alguns segmen-
tos, mesmo afetados pelo avanço 
do novo Coronavírus, como o 
comércio varejista e o ramo de 
alimentos e bebidas, conseguiram 
equilibrar o fluxo de caixa e até 
registrar crescimento no fatura-
mento. O levantamento, que ouviu 
6.080 empreendedores de todo o 
país, estima que 400 mil pequenos 
negócios tiveram aumento médio 
de 47% na receita.

 
De acordo com o presidente do 

Sebrae, Carlos Melles, pequenos 
negócios que passaram a inovar e 
mudaram seu modelo de negócio 
estão conseguindo se manter. 
“Segundo nossa pesquisa, entre 
as micro e pequenas empresas que 
tiveram crescimento na receita 
durante a crise, cerca de 48% mu-
daram o modo de funcionamento, 
apostando mais em entregas online 
e serviços na internet”. Dentre 
os 14 segmentos analisados na 
sondagem - restaurantes, lancho-
netes, marmitarias e afins - são 
exemplos de como a adaptação e a 
inovação podem render resultados 
positivos.

No segmento de alimentos e 
bebidas, por exemplo, 92% dos 
que aumentaram o faturamento 
adaptaram o negócio ao modelo 
de entrega (delivery). Percebemos 
que os empresários que apresenta-
ram crescimento no faturamento 
encontraram uma oportunidade de 

Pequenos negócios que se adaptam 
conseguem ampliar faturamento na crise 
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negócio, consegui-
ram capturar o mer-
cado. Muitos deles 
já faziam entregas 
e investiam em 
marketing digital,” 
destacou o Melles. 
A maior parcela 
dos entrevistados 
aposta fortemente 
nas entregas online 
(41,9%),  mas um 
percentual igual-
mente representa-
tivo reduziu o horá-
rio para minimizar 
os gastos e ganhar 
fôlego (41,2%). 

O teletrabalho 
ocupa o terceiro lugar no ranking 
que elenca as principais medidas 
adotadas pelos pequenos para 
se manter de pé em meio aos 
abalos sísmicos causados pela 
Covid-19 (21,6%). Em Brasília, 
o português Hugo Laurentino é 
um desses empreendedores que 
já realizava o serviço de delivery 
e que rapidamente se adaptou 
ao novo momento. Com apenas 
sete meses em funcionamento, 
o Portugo, espaço especializa-
do em doces e comidas típicas 
lusitanas, mantém o funciona-

A pesquisa em detalhes:
Sua empresa mudou o funcio-

namento com a crise?
 • 6,6% - não mudaram a forma 

de funcionar
 • 31% - mudaram o funciona-

mento
 • 58,9% - interromperam o fun-

cionamento temporariamente
 • 3,5 % - decidiram fechar de 

vez
 
Entre as empresas que mudaram 

seu funcionamento:
 • 41,9% - estão atuando apenas 

para entregas ou online
 • 41,2% - estão com horário 

reduzido 
 • 21,6% - adotaram o teletra-

balho (home office)  
 • 15,3% - implementaram o 

rodízio de funcionários  
 • 5,9% - adotaram drive thru

 
Como seu negócio está sendo 

afetado em faturamento mensal?
 • Aumentou - 2,4%
 • Diminuiu - 87,5%
 • Permaneceu igual - 2,9%
 • Não sabe ou não quis res-

ponder - 7,2%
 
Em relação aos funcionários - 

tomou alguma medida?
 • 46,8% - ainda não tomou 

medidas
 • 28% - férias coletivas
 • 17,8% - suspensão de contra-

to de trabalho
 • 17% - redução da jornada 

de trabalho com redução de 
salários

 
Você precisará pedir emprés-

timos para manter seu negócio 
em funcionamento sem gerar 
demissões?
 • 54,9% - sim
 • 17% - não
 • 28,1% - não sabe ou não 

respondeu
 

Fonte: (AI/Sebrae).

mento diário com 
entregas e serviço 
de retirada na loja 
(take away). 

Mesmo com a 
crise, o empresário 
conta que o fatura-
mento aumentou. 
Durante o feria-
do da Páscoa, por 
exemplo, o restau-
rante atraiu a clien-
tela com a oferta de 
pratos de bacalhau 
e o famoso pastel 
de Belém. “Nossa 
Páscoa foi melhor 
que o Natal”, come-
morou o empresário 

ao explicar que mantém os custos 
da empresa com número pequeno 
de funcionários na loja física, prefe-
rindo investir no time de entregas. 

 
É válido registrar também que, 

apesar do isolamento social, algu-
mas empresas dos segmentos do 
comércio varejista, moda, beleza 
e artesanato conseguiram resulta-
dos significativos implementando 
mudanças no modo de funciona-
mento, reduzindo horário, abrindo 
para serviços online e oferecendo 
entregas. 

EMPREsAs 
REALOCAM 

METADE DOs 
INvEsTIMENTOs 
DE MARkETINg 

NO E-COMMERCE
    Leia na página 6

Entre as micro 
e pequenas 
empresas que 
[já] tiveram 
crescimento na 
receita durante 
a crise, cerca de 
48% mudaram 
o modo de 
funcionamento, 
apostando mais 
em entregas 
online e serviços 
na internet

Felipe Barreto 
Veiga, sócio do 

BVA Advogados e 
mediador das lives.

Calendário do Enem
O Inep formalizou ontem (22), 

mudanças no calendário e em al-
guns procedimentos do Enem 2020. 
Uma das principais alterações é o 
adiamento da versão digital para 22 
e 29 de novembro. A aplicação da 
prova impressa permanece prevista 
para as datas 1º e 8 de novembro. 
As alterações constam nos novos 
editais do maior exame para acesso 
à educação superior do país. As 
inscrições deverão ser realizadas 
de 11 a 22 de maio.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/130297/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/a-mudanca-forcada-e-o-papel-das-liderancas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-departamento-juridico-como-uma-unidade-de-negocios-da-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/em-tempos-de-trabalho-remoto-o-isolamento-tambem-e-solucao-para-dados-sensiveis/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/novos-negocios-encaram-o-desafio-de-sobreviver-a-crise/
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OpiniãO
Será o fim ou o 

recomeço do Brasil?

O que temos 
ensinado aos jovens 
que ingressam 
nas faculdades de 
economia? 

A questão não está 
no sistema, mas em 
quem o criou, ou 

seja, os próprios seres hu-
manos que esqueceram a 
espiritualidade e seguiram 
na sintonização puramente 
materialista e deu nisso, a 
precarização geral da vida. 
No afã de minimizar os 
custos e manter os ganhos, 
as indústrias foram para a 
Ásia, mas dessa forma fo-
ram subtraídos empregos e 
renda. Em seu imediatismo, 
o ser humano destrói as 
condições de subsistência 
e também sua morada tem-
porária.

Os ares estão mais leves, a 
quarentena está mostrando 
quanta displicência há no 
modo de vida frenético de 
produzir coisas úteis e mui-
tas bugigangas que servem 
para nada. Pessoas indo e 
vindo desordenadamente, 
todos no mesmo horário 
lotando trens, ônibus, aveni-
das. O olho gordo do ganho 
foi o biombo que escondeu 
toda a insensatez e que 
agora foi lançado por terra 
pela epidemia, convidando 
ao bom senso e à busca do 
sentido da vida.

Estamos sob a tempes-
tade bem montada. Aviões 
estão no chão. Ações sobem 
puxadas pelos ventos, mas 
descem quando o vento 
diminui. Colocou-se muita 
dependência na oficina 
chinesa, mas quem poderia 
pensar que algum dia ela 
pudesse dar uma parada? 
Bancos Centrais cortam os 
juros. Aumentam a liquidez. 
Recompram papéis. Evitam 
o caos financeiro. A epide-
mia global do covid-19 oca-
sionou uma parada geral. 
Os ativos se depreciam, o 
PIB permanece estagnado 
com possibilidade de queda. 
Faltam empregos. O coro-
navírus está impactando 
todas as atividades. O di-
nheiro deixa de circular, os 
negócios ficam paralisados, 
o que acontecerá com os 
empregos e o PIB? 

O Brasil está em clima 
semelhante ao dos anos 
1980, com a dívida externa e 
sua outra face inflacionária. 
Tudo andava devagar. Agora 
a dívida está em reais, mas é 
gigante, e de novo andamos 
em clima de país endividado 
necessitando de dinheiro, 
sem alternativas para agir. 
Não há máscaras nem 
equipamentos necessários 
para os profissionais da área 
de saúde; tardiamente se 
percebe a importância da 
indústria nacional. 

Congressistas e governa-
dores demandam dinheiro, 
mas a renda da população 

em geral e dos servidores 
públicos se precariza. Quem 
está disposto a investir em 
produção? Exclua a carga 
tributária, baixe os juros e 
mesmo assim o importado 
produzido em larga escala 
chega mais barato. Mas o 
produto importado deman-
da dólares que estão em 
fuga, agora com cotação 
mais real.

Vivemos numa época que 
não preza mais a verdade. 
Estamos na era da pós-
-verdade, dos ataques à 
moral. O bullying e a infâmia 
são as armas desleais utiliza-
das por inimigos e pessoas 
de baixo nível que querem 
desorientar e confundir. 
Cada um que examine a si 
mesmo, e às reações que 
teve quando atacado in-
justamente com falsidades 
e mentiras. É preciso uma 
forte couraça para se safar 
desse tipo de ataque.  

Numa relação sadia com 
seus cidadãos, o Estado não 
deveria se agigantar para 
manter a população acomo-
dada, desfrutando das miga-
lhas enquanto os tubarões 
ficam com o filé. Um povo 
forte, bem preparado, não 
precisa de Estado grande 
que interfira em tudo, mas 
que defenda os interesses 
econômicos, culturais e 
espirituais da nação. 

Dizem que o país está 
dividido e isso é natural 
porque antes todos estavam 
iludidos com as migalhas. 
Apenas uma parte abriu 
os olhos e viu a realidade; 
outros permanecem no en-
gano. Tudo contribui para 
a cegueira: a imprensa, as 
TVs, as fakenews, mas prin-
cipalmente a indolência do 
ser humano que vê e não 
quer enxergar, não quer ati-
var as próprias capacitações 
para analisar e refletir.

Passamos a importar de 
tudo, pois era mais simples 
e barato. Isso começou em 
1995. Em menos de 30 anos 
acabamos com a indústria e 
o país enfraqueceu. Expor-
tamos madeira, importamos 
móveis. A globalização foi o 
grande engano. Com dólar 
mantido barato artificial-
mente, as indústrias não 
puderam resistir à concor-
rência do importado feito 
com mão de obra barata. O 
poder está na economia pro-
dutiva não na especulação, 
que trouxe o desemprego, 
queda na renda e a preca-
rização geral aceita pelos 
governantes, inclusive nos 
EUA.

A rota da decadência 
prossegue. O que fará a 
classe política? Será o fim 
do Brasil como pátria livre 
ou um recomeço?

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: (bicdutra@
library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Recomendações práticas para facilitar 
o trabalho remoto de times de T.I

Como garantir boa produtividade 
quando o time está trabalhando re-
motamente? De forma menos polida, 

como garantir que o time está trabalhando, 
sem “desvios irresponsáveis” na Netflix ou 
em outros tomadores de atenção?

A princípio, essas duas questões parecem 
análogas, mas possuem naturezas comple-
tamente distintas. Enquanto a primeira 
foca nos resultados, a segunda se atenta 
apenas para o empenho de esforço, o que 
não se traduz, necessariamente, em bom 
desempenho. Afinal, trabalhar muitas horas 
não significa produzir mais. O ideal seria 
um cenário no qual todos os times tivessem 
ênfase na geração dos resultados. Especial-
mente em times remotos, essa condição é 
fundamental.

Desta forma, é necessário o estabele-
cimento de rotinas que favoreçam essa 
cultura. Assim, acredito que cinco fatores 
são primordiais para a manutenção da 
organização das atividades em trabalho 
remoto. São eles:

#1 - Reforçar o alinhamento de expec-
tativas e prioridades

O alinhamento de propósitos é funda-
mental para a autonomia de atuação. A boa 
gestão garante a definição de expectativas 
claras e realistas com relação às entregas 
de cada um. As prioridades precisam ser 
explícitas e continuamente atualizadas 
para garantir que todos estejam sempre 
trabalhando no que é mais importante. 
Tornar as metas claras reduz as chances de 
procrastinação e ajuda a aumentar o foco.

Alinhamento de práticas e regras também 
são importantes. Na difícil transição do 
trabalho presencial para o remoto, o time 
precisa, também, alinhar e cumprir ritos e 
práticas. Não raro, equipes combinam horá-
rios de trabalho em comum, nos quais todos 
precisam estar disponíveis. Com o tempo, 
os ritos síncronos, emulando atividades 
presenciais, são naturalmente substituídos 
por outros assíncronos. Mas, isso demanda 
certo tempo e amadurecimento.

#2 - Ter check-points formais e regu-
lares

O fato de o trabalho ser remoto não impli-
ca em distanciamento. É importante que as 
lideranças não se distanciem e mantenham 
interações – se possível diárias – com todos 
os membros de seus times.

Caberá a todos a responsabilidade de dei-
xar claro suas necessidades e, principalmen-
te, respeitar as características dos demais.

Como rito formal, disciplinas de acom-
panhamento, não de microgerenciamento, 
ajudam na manutenção da cadência. Um 
bom ponto de partida é tentar responder, 
com interesse genuíno, as três perguntas 
comuns nas Stand-up Meetings: 1) O que 
você fez ontem? 2) O que planeja fazer 
hoje? e 3) Possui algum impedimento para 
realizar?

É fundamental que tais conversas sejam 
efetivas, sem posturas apáticas e robóticas.

#3 - Dar mais ênfase a métricas e in-
dicadores

Boas métricas são fundamentais para a 
gestão. Entretanto, elas ganham ainda mais 
relevância quando o trabalho é remoto.

Indicadores de produtividade, embora 
nem sempre precisos, são essenciais para 
detectar ineficiências. Eles servem como 
instrumentos para apontar pontos que 
chamem a atenção do time, das lideranças 
e da gestão.

Os melhores indicadores são aqueles 
que autorizam ações para correção de rota 
quando algo não vai bem. Com o tempo, 
até mesmo pequenas variações passam a 
apontar tendências e antecipar grandes 
oscilações.

A recomendação é que sejam acompanha-
dos, pelo menos, o lead time, throughput 
e percentual de bugs.

Lead time e Cycle time
O lead time pode ser in-

terpretado como o tempo 
de reação dos times. Ele 
mede o tempo entre uma 
demanda ser criada até ela 
ser totalmente atendida, ou 
seja, colocada em produção.

Times de negócio que 
acordam prazos com clientes 
precisam conhecer o lead 
time. Essa é a métrica mais 
confiável para se ter previsi-
bilidade de quando uma nova 
demanda será entregue.

Throughput (Vazão)
O throughput (vazão) 

mede o volume de trabalho 
concluído em um intervalo regular de 
tempo. Em um time de desenvolvimento, 
o throughput pode ser contabilizado com 
base no número de demandas atendidas 
por semana.

Erros ou inconformidades (bugs)
Maximizar o desempenho é fundamental 

para melhorar a produtividade. Entretanto, 
esse volume maior de entregas não pode 
ocorrer a qualquer custo. Esforços irres-
ponsáveis para aumentar a vazão podem 
diminuir a qualidade, implicando em erros 
e inconformidades. Por isso, monitorar a 
qualidade é fundamental.

A métrica mais simples talvez seja o 
número de erros ou inconformidades 
reportados em um intervalo regular de 
tempo. Um bom indicador talvez combine a 
vazão com o volume de erros. Geralmente, 
recomendamos periodicidade semanal.

#4 - Usar boas ferramentas
Em equipes onde trabalhar remotamente 

é novidade, justifica-se todo esforço para 
minimizar impactos da mudança, criando, 
por exemplo, escritórios virtuais com fer-
ramentas do estilo Discord. Dessa forma, 
hábitos podem ser modificados aos poucos. 
É importante também ter uma boa ferra-
menta para realizar conferências em vídeo. 
Uma boa alternativa é o Microsoft Teams, 
que além de funcionar bem é gratuito.

As atividades colaborativas de criação, 
que geralmente fazemos em um quadro 
branco, como brainstorming e ideação de 
produtos, também têm alternativas inte-
ressantes, como o Miro.

Por fim, é importante ter 
ferramentas para registrar 
demandas, trabalho e gerar 
métricas e indicadores, evi-
tando desperdício de tempo 
com tarefas burocráticas. 
Boas opções incluem Trello, 
Jira e Azure Devops.

#5 - Lembrar que o tra-
balho remoto é feito por 
pessoas

Sobretudo com trabalha-
dores do conhecimento, 
métricas padrões e práticas 
não substituem interações 
e respeito. Não há fórmula 
mágica que faça o time fun-
cionar. Mais do que nunca, 

a chave para a construção dos resultados 
é a confiança. Lideranças nunca foram 
tão importantes e, agora, elas devem ser 
desenvolvidas e incentivadas.

Estamos em um período de mudanças 
intensas e elas não são fáceis. Seguramente, 
queremos manter a produtividade dos dias 
em que estávamos em nossas zonas de 
conforto, mas isso não será fácil. Parar de 
trabalhar em um mesmo ambiente físico e 
começar a atuar, em time, remotamente, é 
uma lição para ser aprendida com o tempo. 
No começo, variações de produtividade 
podem ocorrer e não é saudável “fazer 
caso” com isso.

O importante é reforçar a qualidade da 
relação e isso acontece com fortalecimento 
da confiança.

(*) É consultor de Negócios 
e Tecnologia da EximiaCo
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A quarentena decretada em razão da COVID-19 (Coronavírus) tornou o trabalho remoto – antes considerado utopia 
– uma realidade para diversas empresas nas últimas semanas e, com isso, as mudanças estruturais e dificuldades 
têm se tornado evidentes. É comum que times de tecnologia habituados a trabalhar de maneira presencial sejam 
questionados quanto à produtividade ao começarem o trabalho remoto.

“Alinhamento 
de práticas 
e regras 
também são 
importantes. Na 
difícil transição 
do trabalho 
presencial para 
o remoto, o time 
precisa, também, 
alinhar e cumprir 
ritos e práticas”

Freepik

News@TI 

Solução realiza a distância manutenção e 
atualização em computadores desligados

@A Evo Systems, empresa de consultoria de inovação, criou o 
Virtus Tech, solução homologada na plataforma VPro da Intel, 

capaz de prestar suporte a distância para milhares de máquinas 
mesmo inoperantes, desligadas ou com tela azul. “À distância e sem 
preocupação, conseguimos realizar manutenção ou suporte para o 
computador do funcionário”, explica Leonardo Dias, sócio-diretor 
da Evo Systems. A própria equipe da Evo Systems, em regime de 
home office, acessa a partir do Virtus Tech, os computadores da 
empresa em seus notebooks pessoais e realizam atendimento a 
vários clientes, sem interferência humana. A solução, automatiza 
o processo e contribui para que os técnicos não se desloquem até 
a empresa.

Educação continuada para capacitar 
mulheres para a área de TI

@A Squadra Tecnologia, empresa brasileira especializada na oferta 
de serviços e soluções de tecnologia da informação e comuni-

cação, anuncia iniciativa de formação continuada para participantes  
do Programando Sonhos Delas, desenvolvido pela Prefeitura de Belo 
Horizonte (MG), por meio da Prodabel empresa de informática e infor-
mação do governo. Com intuito de capacitar mulheres em situação de 

vulnerabilidade social no desenvolvimento de software, o projeto será 
realizado ainda neste semestre, com participação de colaboradores da 
empresa (www.squadra.com.br).

Tecnologia é aliada em tempos de 
isolamento social

@Desenvolvido pela 
Planet Smart City, 

líder global em cidades 
inteligentes inclusivas, o 
aplicativo gratuito Planet 
App está disponível não 
apenas para os morado-
res, mas para qualquer 
pessoa interessada na 
conectividade. Painel de 
controle da cidade inteligente, o aplicativo foi criado para estimular 
a sustentabilidade, a interatividade e a economia compartilhada, ba-
rateando o custo de vida, reduzindo desperdício de alimentos, água 
e energia e otimizando tempo e recursos. O aplicativo é dividido em 
cinco áreas: Perfil Pessoal, Cidade, Coletividade, Segurança e Casa. 
Depois de cadastrado, é possível selecionar preferências, indicar locais 
de interesse e selecionar filtros de navegação. Saiba como baixar em: 
www.planetsmartcity.com/pt-br/planet-app

ricardosouza@netjen.com.br

3º Prêmio de Design Instituto Tomie 
Ohtake Leroy Merlin

As inscrições para o 3º Prê-
mio de Design Instituto Tomie 
Ohtake Leroy Merlin ocorrem 
até o dia 28 e agosto. O prêmio 
é destinado a universitários e 
recém-formados de qualquer 
área, não se restringindo so-
mente a jovens designers. A 

ideia é premiar propostas que 
destaquem e concebam a rela-
ção do design com outras áreas, 
como arquitetura, biologia, 
engenharia, moda, tecnologia e 
ciências sociais (http://premio-
design.institutotomieohtake.
org.br/.).



A Sociedade em constante 
transformação, pós-COVID-19

Ser humano é ser 
rico em emoções, 
sentimentos, mas 
também, na capacidade 
de aprender com os 
desafios impostos, ou 
seja, ser capaz de se 
reciclar a partir das 
dificuldades

Há na vida uma busca 
incessante pela felici-
dade, pelo bem-estar, 

pela concretização de proje-
tos e sonhos. A vida moderna 
nos traz muitas facilidades e, 
muitas dificuldades também, 
responsáveis por tantas infeli-
cidades e tristezas, haja vista 
a atual pandemia. No entanto, 
tudo pode se tornar fonte 
de aprendizado, levando à 
construção de novas opor-
tunidades, nos capacitando 
a lidar com tantos desafios.

Esses momentos de crise, 
são marcados por muitas 
situações difíceis. O que se 
acompanha atualmente, em 
quase todos os meios de co-
municação, são referências às 
dificuldades enfrentadas por 
inúmeros países para contro-
lar a expansão da contamina-
ção pelo Coronavírus. Porém, 
vemos inúmeras ações de 
inovação acontecendo mun-
do afora, como por exemplo, 
a educação de milhões de 
alunos sendo mantida por 
aulas online. Isso mostra a 
capacidade que o ser humano 
tem de se reinventar.

Dito isso, vemos inúmeras 
possibilidades de negócios 
surgindo, apesar das dificul-
dades enfrentadas por vários 
países. O que se percebe 
são oportunidades surgindo, 
mesmo em período de CO-
VID-19. Há pessoas que não 
se deixam abater e vislum-
bram novos horizontes, certa 
perspicácia, apesar da crise 
atual. Afinal, não é por acaso 
que costuma-se dizer que em 
toda crise há oportunidades 
que surgem, gerando novos 
negócios.

Não negamos, nem mesmo, 
estarmos insensíveis à atual 
crise enfrentada mundo 
afora. É sabido que haverá 
dificuldades pessoais e em se-
tores distintos da economia. 
Contudo e apesar disso, já é 
possível identificarmos várias 
empresas que se adaptaram a 
tudo isso, seja com a redução 
de custos, ou mesmo, elabo-
rando novas estratégias de 
negócios, levando-as a sair 

mais fortalecidas da crise.
Eu já passei pela crise de 

11 de setembro e crise de 
2008 em Miami. Apesar de 
influenciar o mundo, não 
era tão globalizada como é 
agora, estamos passando 
por um momento global. Em 
épocas de pós-crise, é comum 
que se aflorem aqueles que 
se adiantam à recuperação 
econômica. Hoje, muitas em-
presas repensam sua forma de 
trabalho, como por exemplo, 
o local com uma estrutura me-
nor, ou seja, a possibilidade 
de o trabalho ser realizado 
totalmente home office. 

Pois, assim como afirmam 
alguns empresários, a produ-
tividade continua a mesma, 
com redução de custos, isso 
conduziu a possibilidade 
de reavaliação de certas 
estruturas organizacionais. 
Ainda, seguindo esta linha 
de reflexão, outras mudan-
ças são passiveis de serem 
notadas, como por exemplo, 
novos olhares por parte dos 
consumidores.  Atualmente, 
aumentou a procura por 
imóveis com varanda, com 
quintal, com coworking, entre 
outras facilidades.

Tais transformações, leva-
ram também o mercado imo-
biliário à inovação, ou seja, 
estão cada vez mais digitais. 
Essa mudança de paradigma 
possibilitou o surgimento das 
escrituras eletrônicas no mer-
cado americano, consequen-
temente, alterando o modo 
como se realiza a compra e 
venda de imóveis nos EUA.

O cenário de crise traz opor-
tunidades de avanço para a 
economia. O mais difícil no 
meio da crise é você ver o day 
after. Quando se está no meio 
de uma crise, muitas vezes 
não se consegue visualizar o 
amanhã. Eu aprendi, por meio 
de outras crises, ver o day af-
ter. As incertezas são grandes, 
mas observando a capacidade 
inovadora de várias pessoas e 
empresas mundo afora, é pos-
sível acreditar na retomada 
gradativa da economia local. 

Temos guardado esperan-
ça no day after, com tantas 
possibilidades que surgirão a 
partir das melhorias possíveis 
e implementadas em vários 
segmentos, particularmente 
nos negócios relacionados ao 
mercado imobiliário, tendo 
como aliado o meio digital.

(*) - É diretor de vendas da Elite 
International Realty.

Daniel Ickowicz (*)

www.netjen.com.br
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lançou um programa de voluntariado para ajudar pessoas de diversas 
formas durante a pandemia do Coronavírus, principalmente aquelas que 
estão no grupo de risco. Podemos fornecer dados como o de pedidos 
de solicitação de ferramentas, ajuda para comprar itens no mercado e 
farmácia, e até mesmo conselhos. Além da parte voluntária, a Helpie 
registrou um crescimento de 36% na busca por serviços que podem ser 
prestados de forma remota, como designers, tradutores, professores 
particulares, gerador de conteúdo, entre outros. Verifique em: (www.
helpie.com.br).

E - Cuidados com a Pele
O grupo francês de dermocosméticos Pierre Fabre se mobilizou para 
doar cremes cicatrizantes para profissionais de saúde. A demanda 
veio dos profissionais europeus, que sinalizaram a necessidade de 
cuidados especiais com a pele, devido ao uso de mais equipamentos 
de proteção individual (EPIs). Com isso, a empresa que já havia 
transformado sua fábrica brasileira para a produção de álcool gel, 
voltou seu olhar aos novos “heróis” que estão na linha de frente con-
tra o Coronavírus e decidiu ampliar sua doação. O primeiro hospital 
a receber os produtos – álcool gel Soapelle (Darrow) e Cicalfate 
(Avène) - foi o INCA, no Rio. Nos próximos dias, outros hospitais da 
cidade e unidades públicas de São Paulo também serão contemplados. 
No total, serão entregues mais de 100 mil produtos, cerca de R$ 1,5 
milhão em doações.

F - Plateia Solidária
Para ajudar quem não pode mais trabalhar por conta da pandemia 
do Coronavírus, basta comprar um ingresso. Profissionais de luz e 
som, cenografia, elétrica, cabeamento, carregadores, auxiliares de 
produção e palco, camareiros, seguranças, recepcionistas, baristas e 
controladores de acesso, entre outros que, da noite para o dia, pararam 
de trabalhar por conta da Covid-19. São pais e mães de família que 
vivem da arte e, agora, precisam da ajuda. A VOY e ALÔ Ingressos, 
em parceria com a VCRP Brasil e a Casa de Vídeo, lançam a campanha 
que vai doar cestas básicas para estes profissionais. Para participar, 
acesse (www.aloingressos.com.br) e clique no evento “Me Contagia 
de Alegria”. Cada ingresso será revertido em uma cesta básica, sem 
nenhuma contrapartida. Não haverá comercialização de shows. Todo 
o dinheiro arrecadado será doado.

A - Auxílio Emergencial 
No intuito de ajudar os requerentes a conseguir a aprovação do Auxílio 
Emergencial, a UGP Brasil liberou sua equipe técnica, formada por advo-
gados e economistas, para orientar no preenchimento e esclarecer dúvidas. 
Trata-se de uma assessoria gratuita e totalmente online cujo intuito é 
ajudar o trabalhador que está vulnerável e precisa fazer o cadastramento 
para receber o benefício financeiro. E se dispõe a assistir aos trabalhadores 
para identificar se cumprem ou não os requisitos da lei. Para tanto, a UGP 
Brasil se coloca à disposição. Atendimento por whatsapp: (61) 99804-3377; 
E-mail: (contato@ugpbrasil.com.br); Website: (http://ugpbrasil.com.br/). 

B - Minimercado nos Condomínios 
A empresa Vendify desenvolveu a opção de instalar minimercados em 
condomínios residenciais. Modelo de mini loja inteligente, com sistema 
self-checkout que permite liberdade de consumo a qualquer momento, 
sem necessidade de atendente ou caixa local. Sem qualquer custo para o 
condomínio, é baseado no conceito honest Market, no qual os consumidores 
participam de todo o processo e podem comprar produtos em refrigeradores 
e prateleiras abertas, onde ficam expostos como se realmente estivesse em 
uma gondola de um supermercado. O morador escolhe, analisa validade 
ou qualquer outra informação sobre o produto, e paga através de uma 
estação de pagamento. Saiba mais em: (www.vendify.com.br).

C - Soluções para a Crise
Um dos maiores desafios do século XXI é o combate à COVID-19. No 
site (www.diamundialdacriatividade.com.br), empresas, startups e 
profissionais que tenham iniciativas inovadoras nas áreas de saúde, 
infraestrutura de saúde, geração de renda e inclusão, lar e família po-
dem cadastrar soluções criativas de qualquer região do país. A base de 
dados cadastrados na plataforma ajudará a identificar e conectar quem 
busca soluções, produtos ou serviços a quem pode oferece-los, além 
de inspirar outras iniciativas e multiplicar as soluções neste momento 
tão importante. É importante conhecer e dar visibilidade a iniciativas 
inovadoras que trazem soluções para a crise. 

D - Programa de Voluntariado 
A Helpie, plataforma digital que conecta consumidores e fornecedores 
de serviços de qualquer natureza por meio de web e aplicativos móveis,  

G - Mercado Internacional 
Está disponível mais uma solução digital para as empresas que atuam no 
mercado internacional e que necessitam pagar compromissos no exterior. 
Trata-se da Central de Câmbio e Comércio Exterior do Banco do Brasil, 
uma solução acessível no gerenciador financeiro para empresas de todos 
os segmentos, que permite a realização de pagamentos de importação e 
envio de remessas financeiras para o exterior de forma rápida e 100% 
digital. Tanto no envio de remessas financeiras como no pagamento de 
importação, a transação de até US$ 3 mil é contratada imediatamente. 
Para valores acima de US$ 3 mil, os especialistas do BB analisam em 
até 1 hora, e a contratação é feita automaticamente após a aprovação.

H - Futuro dos Negócios 
A Welcome Tomorrow - festival que há 8 anos debate o futuro das cidades 
- terá uma edição pela primeira vez 100% online devido à pandemia. O 
futuro dos negócios e do trabalho é um dos destaques da programação 
que acontece nos próximos dias 28, 29 e 30, das 10h às 22h. Palestras, 
debates, intervenções artísticas e shows totalmente gratuitos. Reunirá 
dezenas de lideranças empresariais, políticas e especialistas em áreas 
como mobilidade, inovação, educação, economia digital e saúde. Entre 
eles, estão: Breno Masi; Carolina Sevciuc; Maira Habimorad; Claudio Lot-
tenberg; Claudia Sender; Laercio Albuquerque; Daniel Castanho; Walter 
Longo; Lucas di Grass; Renato Meirelles; e Celso Athayde. Inscrições: 
(http://welcometomorrow.com.br/festivalnovomundo). 

I - Atendendo às Demandas
A Agilize Contabilidade Online, em atividade desde 2013, optou por expandir 
suas atividades para atender mais empresários e dessa forma colaborar para 
que todos sintam um pouco menos os impactos da crise gerada em função da 
pandemia. A empresa também manteve seu processo seletivo para contratação 
de profissionais a fim de manter seus serviços em pleno funcionamento para 
atender às demandas de todo o País. Os interessados podem se inscrever pelo 
site (www.vagas.agilize.com.br) e concorrer às vagas em funções como pré-
-vendedor (SDR); vendedor; growth hacker; analista de Marketing, assistente 
de Mídia Paga, especialista em SEO; head de Marketing e head de Vendas.

J - Campanha de Solidariedade
A Minerva Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul e 
uma das maiores empresas na produção e comercialização de carne in natura 
e seus derivados no Brasil, está apoiando iniciativas diversas para mitigar os 
efeitos da pandemia em municípios do interior brasileiro e de outros países, 
como Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, regiões onde estão localizadas 
as suas operações. O aporte financeiro da empresa em iniciativas já realiza-
das e em outras ações previstas para os próximos meses pode ultrapassar a 
marca de R$ 10 milhões. Também apoia iniciativas diversas promovidas pelo 
Hospital de Amor, de Barretos, onde está localizada a sua sede, para arrecadar 
recursos financeiros para auxiliar o complexo hospitalar.

As entidades querem comemorar o Dia do Trabalho trabalhando!

D
C

om
er

ci
o/

re
pr

od
uç

ão

A Federação das Asso-
ciações Comerciais 
do Estado São Paulo 

(Facesp) e a Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP) 
pedem aos governantes para 
que o comércio seja parcial-
mente reaberto a partir do 
dia 1º de Maio, Dia do Tra-
balho, evidentemente obe-
decendo às devidas regras 
de segurança, para evitar 
que os efeitos da pandemia 
do novo Coronavírus, que já 
afetam a saúde de milhares 
de pessoas no Brasil, não 
se perpetuem na economia. 
Queremos comemorar o Dia 
do Trabalho trabalhando!

A paralisação do varejo 
significa a não circulação 
de R$ 1 bilhão por dia, acar-
retando enorme prejuízo 

Em meio à pandemia da Covid-19, a ar-
recadação das receitas federais no Brasil 
registrou queda de 3,32% em março, tota-
lizando R$ 109,718 bilhões. A comparação 
é com o mesmo mês de 2019, descontada a 
inflação. Esse é o menor valor para o mês 
desde março de 2010, quando foram reco-
lhidos R$ 105,717 bilhões. As informações 
foram divulgadas ontem (22) pela Receita 
Federal, em Brasília.

As receitas administradas pela Receita 
Federal, como impostos e contribuições 
federais, chegaram a R$ 107,390 bilhões, 
resultando em queda real (descontada a 
inflação) de 3,67%. Já as receitas adminis-
tradas por outros órgãos, principalmente 
royalties do petróleo, somaram R$ 2,327 
bilhões, com expansão de 15,98%, em 
relação a março de 2019.

De janeiro a março, a arrecadação total 
chegou a R$ 401,138 bilhões, com aumen-

A queda nas receitas federais 
foi de 3,32% em março.
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Prorrogado até 15 
de maio regime de 
plantão na Justiça

O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) prorrogou até 15 de 
maio o funcionamento dos tri-
bunais brasileiros em regime 
extraordinário de plantão em 
decorrência da pandemia do 
novo Coronavírus (covid-19).

A medida suspende o traba-
lho presencial de magistrados, 
servidores e colaboradores, 
com exceção de serviços es-
senciais ao funcionamento dos 
tribunais, como a distribuição 
de processos e os setores de 
tecnologia da informação, por 
exemplo.

A resolução do CNJ garan-
te a apreciação de habeas 
corpus, medidas cautelares e 
outros tipos de pedido, como 
os de medidas protetivas 
em decorrência de violência 
doméstica e os relacionados 
a atos praticados contra 
crianças e adolescentes ou 
em razão do gênero. O aten-
dimento a partes, advogados 
e Ministério Público deve 
ser feito prioritariamente de 
modo remoto, diz a resolução.

Os prazos processuais devem 
ser retomados em 4 de maio 
para os processos em meio 
eletrônico. Para os processos 
físicos, os prazos seguem sus-
pensos até 15 de maio. Essa 
regra não se aplica ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) nem à 
Justiça Eleitoral (ABr).

Os impactos da pandemia 
do novo Coronavírus devem 
desacelerar significativamen-
te as vendas no 2° trimestre, 
considerando o índice do varejo 
ampliado. Segundo dados da 
Intenção de Compra, do Insti-
tuto Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Consumo (Ibevar), 
as projeções, a partir de dados 
reais, apontam para um cresci-
mento de apenas 0,93%, ante o 
1º trimestre. 

Quando comparado com a 
mesma base de 2019, a expan-
são foi de 1,36%. Em manuten-
ção de tendência, projetava-se 
alta de 3,42% nas vendas para 
2020. Em comparação ao ano 
anterior, o estudo do Ibevar in-
dica queda para as categorias de 
linha branca, eletrodoméstico e 
telefonia. A categoria de cine e 
foto e moda, embora revelando 
uma disposição maior que a de 
2019, também mostra nítida 

tendência de retração. Ape-
nas no caso das categorias de 
informática e eletroeletrônicos 
é possível notar uma disposição 
de compra acima da apresenta-
da em 2019 e crescente. Para o 
economista e presidente do Ibe-
var, Claudio Felisoni de Angelo 
"esta demanda está relacionada 
à produtos muito utilizados du-
rante o isolamento social, como 
celulares, notebooks, tablets" 
(AI/Ibevar).

Entidades pedem volta do 
comércio em 1º de maio

A paralisação do varejo significa a não circulação de R$ 1 bilhão por dia, acarretando enorme prejuízo para 
a economia e pondo em risco a maior parte dos empregos e da renda dos trabalhadores de modo geral

tais restrições deveriam ter 
o menor tempo possível de 
duração, considerando o 
impacto negativo da medida 
para as atividades econô-
micas e, principalmente, 
sobre os segmentos mais 
desfavorecidos da popu-
lação. 

Alertam, no entanto, sobre 
os grandes riscos decor-
rentes da prorrogação das 
restrições, tendo em vista 
as dificuldades enfrentadas 
por empresas e cidadãos, 
e advertem para o risco de 
desorganização do sistema 
econômico, com o fechamen-
to de empresas, aumento do 
desemprego, perda de renda 
e impactos sociais negativos 
sobre a saúde física e mental 
da população (AI/ACSP).

para a economia e pondo 
em risco a maior parte dos 
empregos e da renda dos 
trabalhadores de modo 
geral. A crise que o Brasil 
atravessa exige grandeza, 
discernimento e coordena-
ção por parte dos governan-
tes, para que não ocorram 
contradições, desperdícios 

ou a imposição de maiores 
sacrifícios à população do 
que os inevitáveis, que já 
são extremamente fortes.

A Facesp e a ACSP mani-
festaram apoio quando da 
implementação das medi-
das restritivas às atividades 
empresariais, mas alerta-
ram na oportunidade que 

Receita: arrecadação em março 
é a menor desde 2010

to real de 0,21%, em comparação com 
o mesmo período do ano passado. Esse 
crescimento da arrecadação no primeiro 
trimestre veio das receitas administradas 
por outros órgãos, que ficaram em R$ 
17,659 bilhões, com expansão de 19,71%. 
Já as receitas administradas pela Receita 
atingiram R$ 383,479 bilhões, com queda 
real de 0,53% (ABr).

Vendas de linha branca e eletrodomésticos devem desacelerar



Certificados digitais: 
um avanço significativo 
para a modernização 

do Brasil

Modernidade é a 
melhor definição 
que encontro 
para expressar a 
importância da edição 
da MP 951/2020

Ela determina que os 
certificados digitais 
no padrão da Infraes-

trutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil agora 
podem ser emitidos 100% 
online. É um ato do governo 
Bolsonaro que revoluciona 
e otimiza a emissão, agora 
à distância, do certificado 
digital ICP-Brasil, o único 
com todos os critérios de 
segurança e padrões inter-
nacionais. A norma significa 
uma mudança radical ao 
destravar e impulsionar a 
Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP 
Brasil. 

Digo mais, considero a 
MP um salto de mais de 20 
anos. Destaco que essa al-
teração é, definitivamente, 
o marco mais importante 
na história da certificação 
digital brasileira desde a sua 
criação, em 2001. A partir 
de agora, a lei finalmente 
determina que compete às 
Autoridades de Registro 
identificar e cadastrar usu-
ários de outras formas que 
não somente a presencial. 
Tempos competitivos exi-
gem dos gestores públicos 
capacidade de criar, prever 
as mudanças do cenário 
econômico e, também, a 
atitude necessária e arro-
jada para a resolução de 
problemas que impactam 
na vida do país. 

E assim foi feito com essa 
mudança de procedimen-
to. Em resumo, a medida 
moderniza, atualiza e cria, 
entre outros fatos, novas 
condições de negócios para 
o segmento de certificação 
digital no Brasil. A forma 
de viver mudou e, assim, é 
necessário criarmos, a cada 
dia, estratégias e mecanis-
mos para garantir, defini-
tivamente, a validade dos 
documentos digitais. Os 
efeitos da norma vão além 
da operação e emissão do 
certificado digital online. 
Ela pode ser considerada 
matéria de soberania nacio-
nal, de segurança nacional, 
e, acima de tudo, de inclusão 
digital. 

A modernização do pro-
cesso de emissão contribui 
para que o cidadão resolva 
problemas, a economia não 
pare, o mercado evolua e 
contribui integralmente 
com a digitalização dos 
serviços públicos brasilei-
ros, fundamentais nos dias 
atuais. Há mais de um ano, 
quando assumi a diretoria 
do ITI, procurei implantar 

um modelo de trabalho 
nos melhores padrões de 
governança digital. 

Hoje, o tempo de emer-
gência acelera decisões 
que já estavam previstas 
para a modernização da 
certificação digital ICP-
-Brasil. A norma, nascida 
com o caráter de urgência, 
procura dar segurança para 
quem não pode circular pe-
las ruas das cidades e que 
precisa resolver pendências 
e realizar transações pela 
internet. Além disso, um 
brasileiro residente fora 
do país, pode, a qualquer 
momento, emitir seu cer-
tificado digital ICP-Brasil, 
completamente online. 

Durante a quarentena, a 
distribuição de documen-
tos, produtos e serviços, 
inclusive de prescrição e 
atestado médico, poderá ser 
feita em ambiente digital, à 
distância, com a certificação 
digital que tem a presunção 
de validade jurídica e não 
repúdio; ou seja, ninguém 
poderá negar a autoria do 
documento. Essa é uma 
grande inovação e avanço 
para a ICP-Brasil. 

A permissão para a im-
plantação do novo proce-
dimento de emissão online 
é fundamental nesse mo-
mento e também para o 
futuro da certificação digital 
brasileira como um instru-
mento para o crescimento 
econômico e tecnológico 
e que promoverá o país no 
ranking Doing Business. 
Afirmo, com certeza, que 
a facilidade para emissão 
vai estimular o mercado de 
certificação digital, alterar 
modelos de negócios, in-
centivar o barateamento das 
emissões, despertar a con-
corrência e, principalmente, 
massificar e democratizar o 
acesso. 

Com isso, tenho a con-
vicção que as metas de 
emissão de certificados 
digitais esperadas pelo ITI 
serão superadas até o final 
de 2020. Nesse sentido, 
os brasileiros terão acesso 
facilitado ao mais poderoso 
artefato de autenticação e 
assinatura digital e pode-
rão dispor dos recursos de 
mais de 170 serviços – que 
podem ser consultados no 
portal Aquitemcd.iti.gov.br 
–, resolvendo pendências, 
fazendo transações, negó-
cios e pagamentos.

A modernidade chegou 
aos certificados digitais, 
permita que chegue a sua 
vida também, pois moder-
nizar é preciso, mas manter 
a segurança é necessário.

(*) - É diretor-presidente do 
Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação – ITI, secretário-executivo 
do CG ICP-Brasil e membro do 

CITDigital e do Comitê Central de 
Governança de Dados.

Marcelo Buz (*)
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No total, a fonte já 
trouxe mais de R$ 
26,8 bilhões em novos 

investimentos privados no 
País, tendo gerado cerca de 
130 mil empregos acumula-
dos, com aproximadamente 
15 mil empresas. No segmen-
to de geração centralizada, o 
Brasil possui 2,68 gigawatts 
(GW) de potência instalada 
em usinas solares fotovoltai-
cas, o equivalente a 1,5% da 
matriz elétrica do País. 

Os investimentos totais 
previstos até 2025 referen-
tes aos projetos já contra-
tados em leilões de energia 
ultrapassam R$ 25,8 bilhões. 
As usinas solares de grande 
porte são a sétima maior fon-
te de geração do Brasil, com 
92 empreendimentos em 
operação em nove estados, 
nas regiões Nordeste (Piauí, 
Ceará, Bahia, Pernambu-
co, Rio Grande do Norte e 
Paraíba), Sudeste (Minas 
Gerais e São Paulo) e Norte 

A fonte solar fotovoltaica será estratégica na recuperação da 
pandemia, com renda e atração de novos investimentos.
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Entre as medidas anunciadas pelo 
governo para apoiar a economia du-
rante o período de pandemia, há uma 
possibilidade para pequenos e médios 
empresários enfrentarem as dificulda-
des que se aproximam: a isenção de IOF 
para contratos de CGI - Crédito com Ga-
rantia de Imóvel, modalidade também 
conhecida como home equity e ainda 
pouco explorada no Brasil. O mercado 
imobiliário tem grande potencial e pode 
ser uma opção real para pessoas físicas, 
pequenos e médios empresários saírem 
da crise econômica que começamos a 
enfrentar. 

O país possui mais de 50 milhões de 
imóveis residenciais quitados (IBGE) 
que, se usados como garantia para a 
obtenção de financiamentos, poderiam 
alavancar até R$ 2 trilhões em crédito. 
De acordo com a análise da Bcredi, 
fintech especializada em CGI, se esses 
mais de 50 mil imóveis trocassem o 
crédito convencional pelo CGI, cada 
um teria, aproximadamente R$ 6.000,00 
por ano de valor liberado para usar 
imediatamente em outros gastos, como 
saúde, educação, lazer ou mesmo para 
alimentar um negócio. 

O crédito que usa um imóvel como 
garantia oferece taxas mais baixas e 
prazos alongados para pagamento. In-
serindo um bem de alto valor agregado 
em contrapartida ao empréstimo, as 
taxas começam em 0,99% ao mês, com 
pagamentos que podem se estender por 
até 20 anos, pois há uma garantia sólida 
para a instituição que empresta. Em 
outras palavras, é uma forma de con-
seguir dinheiro para as necessidades 
de agora, pagando em um longo prazo 
e com juros menores do que os outros 
financiamentos. 

Assim, diante do cenário econômico 
atual, o crédito com garantia de imóvel 
passa a ser uma opção viável para quem 
tem um imóvel residencial, comercial ou 
industrial, e viu sua renda diminuir, seu 
negócio fechar ou precisa se desfazer 
de outras dívidas mais elevadas. 

Quando comparado a outras linhas 

O crédito que usa um imóvel como 
garantia oferece taxas mais baixas e 

prazos alongados.
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Muito mais do que vender, 
precisamos acolher!

Natiele Krassmann (*) 

Como bem disse o "pai da publicidade 
brasileira", Washington Olivetto, "agora 
não é hora de vender, mas de prestar 
serviços". Parece utópico para uma so-
ciedade capitalista em que muitos (nós 
todos, não?) dependem do trabalho 
diário de vendas, seja de produtos ou 
serviços, para sobreviver. Mas, a mais 
pura verdade é essa: com o isolamento 
social e o lockdown necessários para o 
combate da disseminação da Covid-19, 
seja para pessoas ou empresários, o 
foco atual deve ser o acolhimento. 

Sim, acolhimento! Acolher é colocar-
-se no lugar do próximo e buscar ma-
neiras de ajudá-lo a contornar um pro-
blema ou uma situação ruim. E prestar 
serviços é acolher as dores, entender 
as necessidades e buscar soluções para 
tanto, mesmo a distância. A criatividade 
deve ganhar espaço e dar voz a ideias e 
estratégias para que empresas e marcas 
se façam presentes mesmo diante do 
distanciamento social, seja por meio de 
videoconferências, lives, dicas, cartas, 
figurinhas ou remessas via portador 
para pessoas especiais. 

Como atender e ajudar o seu cliente, 
mesmo que não estejam comprando 
seus produtos? Acolha! Olhe para seu 
material humano e o equipamento 
tecnológico que têm à disposição para 
ajudar sua comunidade, os clientes 
(por meio das redes sociais) e quem 
mais puder, seja com dicas, meios para 
distração ou com formas de facilitar 
a vida diária em casa para quem está 
confinado. 

Parafraseando o CMO da Alpagartas: 
"a marca tem de se fazer útil". Afinal, as 
vendas (e compras) estão restritas, na 
maioria dos lares, ao necessário - ali-
mentação e higiene; portanto, itens que 
não estejam nessa lista, estão fora da 
prioridade atual. E mesmo para quem 
vende esses itens, como entregar me-
lhor? E como parte do público, estenda 
a mão (virtual) para seu time e, juntos, 
decidam como manter os salários para 
que a roda continue girando. 

Isso vale para fornecedores, afinal, 
definitivamente aprendemos que 
dependemos uns dos outros: se um 
para, todos serão prejudicados; seja o 
shopping, as empresas de energia, até 
as equipes de limpeza e segurança ter-
ceirizada, que têm famílias para contar. 
Isso vale para concorrentes e/ou outros 
empresários em iguais situações: dividir 
angústias e planos pode minimizar o 
peso e os medos do momento atual. 

Afinal, estamos todos no mesmo bar-
co. Remar junto, pode ser uma força 
a mais para abandonar a tempestade. 
Em um segundo momento, quando 
toda essa crise de saúde e econômica 
mundial passar, certamente as inicia-
tivas de marcas e empresas que en-
tenderam melhor a missão de acolher 
serão mais lembradas. Afinal, fizeram a 
diferença em um período sensível para 
o consumidor. 

E você, como acolhe? 

(*) - É Co-fundadora da marca Criamigos, rede de 
franquias de pelúcias personalizáveis. 

O avanço da Covid-19 pelo mundo 
tem provocado uma onda de demis-
sões. E, segundo pesquisa da OIT, 
24,7 milhões de pessoas podem per-
der o emprego como consequência 
direta ou indireta dessa pandemia. 
Diante desse cenário, é comum que 
o desespero tome conta de quem já 
perdeu o emprego por causa dessa 
crise e ainda daqueles que receiam 
que isso também aconteça com eles. 
E, é nesse momento que é essencial 
ter inteligência emocional e saber 
lidar com as emoções. 

Júlia Lobo, diretora da Febracis 
Belo Horizonte, instituição de Co-
aching Integral Sistêmico (CIS), 
com foco no desenvolvimento da 
inteligência emocional, explica que 
a dificuldade em lidar com situações 
como essa, pode vir do conjunto de 
crenças acumuladas pelo indivíduo 

durante a vida. "São aprendizados 
deixados por um processo de repe-
tição ou por eventos que exercem 
grande impacto emocional na vida 
de um indivíduo ainda na infância. 
Na fase adulta vivemos a primazia 
das nossas crenças de forma incons-
ciente, podendo afetar a identidade, 
a capacidade e o merecimento em 
longo prazo", esclarece.

A especialista acrescenta que, 
além de prejudicar a saúde mental, 
as crenças limitantes são obstácu-
los na busca por objetivos atuais e 
futuros. Ela garante, porém, que é 
possível reprogramá-las e que isso 
é de grande valia, principalmente 
quando a pessoa passa por uma 
situação difícil como a perda de 
um emprego, por exemplo. "Nosso 
cérebro possui a capacidade de re-
aprender constantemente, me refiro 

a neuroplasticidade. 
O segredo é investir no autoco-

nhecimento e ferramentas práticas 
do coaching integral sistêmico, que 
permitem trazer à nossa consciência 
os nossos aprendizados e crenças 
limitantes e criar novos caminhos 
neuronais capazes de trazer mudanças 
comportamentais significativas que 
impactam nossas emoções e resulta-
dos”, diz. Julia acrescenta que quando 
paramos para analisar a origem dessas 
crenças, somos capazes de criar novos 
aprendizados, a partir de um novo ciclo 
de repetições em nossa comunicação, 
pensamentos e sentimentos.

Com as crenças reprogramadas 
e a inteligência emocional bem de-
senvolvida, o profissional consegue 
visualizar oportunidades e a busca 
pela recolocação no mercado tende a  
ser menos emocionalmente desgas-

tante, além das chances de sucesso 
serem ampliadas. E, segundo Júlia, 
as pessoas podem aproveitar esse 
momento de isolamento provocado 
pelo Coronavírus para isso. 

 “Os profissionais podem fazer 
cursos com ferramentas práticas, 
atualizarem currículos, portfólio, 
lerem, se conhecerem melhor. É im-
portante se ter em mente que, apesar 
do objetivo final ser um novo empre-
go, não alcançá-lo de imediato não é 
sinônimo de fracasso. O sucesso está 
mais relacionado à certeza de que se 
está indo na direção certa", orienta, 
ao destacar a importância de se ter 
uma mentalidade positiva. “Adquirir 
uma postura de aprendizado diante 
da adversidade é fundamental para 
preservar a saúde mental, que será 
extremamente valiosa quando os ob-
jetivos forem alcançados”, conclui.

Energia solar fotovoltaica 
ultrapassa 5 gigawatts no Brasil
Segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o Brasil acaba 
de ultrapassar a marca de 5 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar fotovoltaica em 
usinas de grande porte e pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos

ção cada vez mais estratégica 
para o atingimento das metas 
de desenvolvimento eco-
nômico do País, sobretudo 
agora para ajudar na recu-
peração da economia após 
a pandemia, já que se trata 
da fonte renovável que mais 
gera empregos no mundo”, 
aponta o presidente do Con-
selho de Administração da 
Absolar, Ronaldo Koloszuk. 
“Nas crises de 2015 e 2016, 
o PIB do Brasil foi de -3,5% 
ao ano, mas o setor solar 
fotovoltaico cresceu mais 
de 300% ao ano. Com isso, 
ajudamos na recuperação 
do País". 

Agora, passada a fase mais 
aguda da atual pandemia, a 
energia solar fotovoltaica 
irá novamente alavancar a 
recuperação do Brasil. A 
solar será parte da solução, 
tanto para a nossa socie-
dade, quanto para o meio 
ambiente”, comenta o CEO 
da Absolar, Rodrigo Sauaia.

(Tocantins). O investimento 
acumulado até o momento é 
de cerca de R$ 14 bilhões.

No caso da geração distri-
buída, são 2,42 gigawatts de 
potência instalada da fonte 
solar fotovoltaica, que repre-
sentam R$ 12,8 bilhões em 
investimentos acumulados 
desde 2012, espalhados pe-
las cinco regiões nacionais. 
A tecnologia é utilizada atu-
almente em 99,8% de todas 
as conexões distribuídas no 

País. No entanto, embora 
tenha avançado nos últimos 
anos, o Brasil – detentor de 
um dos melhores recursos 
solares do planeta – conti-
nua com um mercado ainda 
muito pequeno sobretudo 
na geração distribuída, já 
que possui 84,4 milhões de 
consumidores de energia 
elétrica e apenas 0,3% faz 
uso do sol para produzir 
eletricidade.

“A energia solar terá fun-

Momento é de trocar dívidas e economizar 
nas prestações do empréstimo

de financiamento, o CGI é muito mais 
vantajoso pela taxa de juros menor e o 
prazo mais longo para pagamento. Ao 
realizar um empréstimo com garantia 
de imóvel, com taxa de 0,99% ao mês, 
a parcela pode ser 85% mais barata do 
que o mesmo valor em um empréstimo 
pessoal. 

Outra vantagem é que o valor ad-
quirido pode ser usado para qualquer 
função, sem especificação prévia, como 
acontece no caso de um consórcio, por 
exemplo. O CGI também tem como 
regra não comprometer mais do 50% 
da renda do interessado nas parcelas 
mensais. “Há uma quantidade relevante 
de brasileiros endividados que desco-
nhecem as alternativas de crédito. Por 
isso, o desafio é mudar a cultura dessas 
pessoas e mostrar a elas que é possível 
usar o próprio imóvel como instrumen-
to de alavancagem de renda", ressalta 
Maria Teresa Fornea, CEO da Bcredi.
	 •	Quem	é	o	tomador	de	Crédito	com	

Garantia de Imóvel: pessoas na fai-
xa dos 40 anos, com renda mensal 
média de R$ 5.000,00. A maioria 
formada por profissionais liberais, 
autônomos e empreendedores.

	 •	Motivos	 do	 empréstimo:	 quitar	
outras dívidas (trocar por uma 
com taxa/prestação menor) e re-
estabelecer finanças; ou investir 
ou retomar um negócio. Fonte e 
mais informações: (www.bcredi.
com.br).

Saiba como lidar com o desemprego em tempos de isolamento social
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Levantados em 31/12/2019 e 2018

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor-CPF/MF: 129.362.368-78
Mario Adamo Esposito Filho - Técnico Contábil CRC - 1SP157955/O-4

Notas Explicativas
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acordo 
com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404/76 
e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

Duoskam Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: nº 64.915.291/0001-20 
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2019 e 2018 (R$)
Ativo / Circulante 2019 2018
Disponível 8.490.141,93 22.467.119,95 
Clientes a Receber 222.890,97 227.776,56 
Outros Créditos 1.395.600,63 924.691,38 
Estoque de Imóveis 600.196,09 600.196,09 
Total do Circulante 10.708.829,62 24.219.783,98 
Ativo Não Circulante 94.336,87 102.077,14
Outros Créditos 87.887,36 90.986,63 
Imobilizado 96.027,40 96.027,40 
(-) Depreciação Imobilizado (89.577,89) (84.936,89)
Total do Ativo 10.803.166,49 24.321.861,12

Passivo / Circulante 2019 2018
Fornecedores 10.580,99 15.945,19
Obrigações Sociais e Trabalhistas 42.894,02 205.445,73
Obrigações Tributarias 22.197,09 65.966,94
Outra Obrigações 2.430,54 -
Total do Circulante 78.102,64 287.357,86
Passivo Não Circulante 101.618,11 13.717.892,03
Outros Débitos - 13.616.273,92
Receita 175.182,69 175.182,69
Custos Correspondentes (73.564,58) (73.564,58)
Patrimônio Líquido 10.623.445,74 10.316.611,23
Capital Social 1.448.954,00 1.448.954,00
Reserva de Lucro 9.174.491,74 8.867.657,23
Total do Passivo 10.803.166,49 24.321.861,12

Das Atividades Operacionais 2019 2018
Recebimento de Clientes 569.274,15 509.306,59
Outros Recebimentos Operacionais 14.000,00 115.200,00
Pagamento Fornecedor (727.720,45) (591.043,55)
Pagamento Funcionários (675.172,92) (509.132,96)
Recolhimento do Governo (718.830,80) (508.681,62)
Disponibilidades Geradas pelas 
 Atividades Operacionais (1.538.450,02) (984.351,54)
Das Atividades de Investimento 
Aquisição de Ativo Permanente - (7.200,00)
Disponibilidades Geradas  
 pelas Atividades de Investimento - (7.200,00)
Das Atividades de Financiamentos
Recebimento de Empréstimos 2.230.000,00 -
Amortização de Empréstimos (15.846.273,92) (1.720.000,00)
Recebimento Juros  de Aplicação 1.177.745,92 1.425.200,69
Disponibilidades Geradas
  pelas Atividades de Financiamento (12.438.528,00) (294.799,31)
Variação Líquida do Caixa (13.976.978,02) (1.286.350,85)
Disponibilidades - no início do período 22.467.119,95 23.753.470,80
Caixa Saldo Final 8.490.141,93 22.467.119,95
Variação Disponibilidades 
 Início Final do Período (13.976.978,02) (1.286.350,85)

 Total do Resultado Total do
 Patrimônio Lí- do Exer- Patrimônio Lí-
Contas Patrimoniais quido em 2018 cício quido em 2019
Capital Social/Capital Social 1.448.954,00 - 1.448.954,00
Total do Capital Social 1.448.954,00 - 1.448.954,00
Reservas de Capital
Reserva de Lucro 8.867.657,23 306.834,51 9.174.491,74
Total das Reservas
  de Capital 8.867.657,23 306.834,51 9.174.491,74
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Transferência Reserva de Lucro - (306.834,51) (306.834,51)
Lucro (Prejuízo) Acumulado - 306.834,51 306.834,51
Total do 
 Patrimônio Líquido 10.316.611,23 306.834,51 10.623.445,74

Receita Operacional Bruta 2019 2018
Receita de Serviços 559.740,36 512.606,59
Total 559.740,36 512.606,59
ISS / PIS / COFINS (106.571,67) (113.688,04)
Total (106.571,67) (113.688,04)
Receita Operacional Líquida 453.168,69 398.918,55
Lucro Operacional Bruto 453.168,69 398.918,55
Despesas Operacionais: Administrativas (1.199.733,98) (1.375.702,39)
Total (1.199.733,98) (1.375.702,39)
Receitas/(Despesas) Financeiras: Receita 1.178.401,68 1.425.200,69
Despesas (3.299,26) (3.445,19)
Total 1.175.102,42 1.421.755,50
Resultado Operacional 428.537,13 444.971,66
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS 428.537,13 444.971,66
Imposto de Renda e Contribuição Social (121.702,62) (127.630,37)
Lucro (Prejuízo) do Exercício 306.834,51 317.341,29

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2019 e 2018

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2019 e 2018

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Levantados em 31/12/2019 e 2018

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor-CPF/MF 129.362.368-78
Mario Adamo Esposito Filho - Técnico Contábil / CRC - 1SP157955/O-4

Imak Participações S.A.
CNPJ: nº 04.281.631/0001-87 
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2019 e 2018 - (R$)
Ativo / Circulante 2019 2018
Disponível 101.592,35 588.588,61
Outros Créditos 480,18 -
Total do Circulante 102.072,53 588.588,61
Ativo Não Circulante 66.114.228,43 58.489.394,06
Investimentos 66.114.228,43 58.489.394,06
Total do Ativo 66.216.300,96 59.077.982,67
Passivo / Circulante 2019 2018
Obrigações Sociais e Trabalhistas 6.000,00 6.000,00
Obrigações Tributarias 580,24 75.171,30
Total do Circulante 6.580,24 81.171,30
Passivo Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 66.209.720,72 58.996.811,37
Capital Social 1.000,00 1.000,00
Reserva de Lucros 66.208.720,72 58.995.811,37
Total do Passivo 66.216.300,96 59.077.982,67

Das Atividades Operacionais 2019 2018
Pagamento Fornecedor (5.628,07) (1.533,33)
Pagamento Pró-labore (72.000,00) (30.000,00)
Recolhimento do Governo (148.071,46) (157.924,32)
Outros Pagamentos Operacionais - (1.555,13)
Disponibilidades Geradas pelas 
 Atividades Operacionais (225.699,53) (191.012,78)
Das Atividades de Investimento
Recebimento de Dividendos 12.316.545,19 64.560.391,26
Disponibilidades Geradas 
 pelas Atividades de Investimento 12.316.545,19 64.560.391,26

 2019 2018
Das Atividades de Financiamentos
Rendimento de Aplicações Financeiras 222.158,08 719.210,13
Pagamento de Dividendos (12.800.000,00) (64.500.000,00)
Disponibilidades Geradas
  pelas Atividades de Financiamento (12.577.841,92) (63.780.789,87)
Variação Líquida do Caixa (486.996,26) 588.588,61
Disponibilidades - No Início do Período 588.588,61 -
Caixa Saldo Final 101.592,35 588.588,61
Variação Disponibilidades
  Início Final do Período (486.996,26) 588.588,61

 Total do Patrimônio Realização Resultado Total do Patrimônio
Contas Patrimoniais Líquido em 2018 Reservas do Exercício Líquido em 2019
Capital Social: Capital Social 1.000,00 - - 1.000,00
Total do Capital Social 1.000,00 - - 1.000,00
Reservas: Reserva de Lucro 58.995.811,37 (12.800.000,00) 20.012.909,35 66.208.720,72
Total das Reservas de Capital 58.995.811,37 (12.800.000,00) 20.012.909,35 66.208.720,72
Lucro Acumulado: Reserva de Lucro - 12.800.000,00 (20.012.909,35) (7.212.909,35)
Distribuição de Lucros e Dividendos - (12.800.000,00) - (12.800.000,00)
Lucro do Exercício - - 20.012.909,35 20.012.909,35
Total do Patrimônio Líquido 58.996.811,37 (12.800.000,00) 20.012.909,35 66.209.720,72

Receita Operacional Bruta 2019 2018
Despesas Operacionais: Administrativas (75.269,47) (38.269,23)
Total (75.269,47) (38.269,23)
Receitas (Despesas) Financeiras: Receita 222.158,08 719.210,13
Despesas (2.358,60) (819,23)
Total 219.799,48 718.390,90
Resultado Operacional 144.530,01 680.121,67
Resultado Equivalência Patrimonial 19.941.379,56 14.619.822,54
Total 19.941.379,56 14.619.822,54
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS 20.085.909,57 15.299.944,21

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2019 e 2018

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2019 e 2018

Imposto de Renda e Contribuição Social (73.000,22) (233.095,62)
Lucro (Prejuízo) do Exercício 20.012.909,35 15.066.848,59

Notas Explicativas
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acordo 
com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404/76 
e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Levantados em 31/12/2019 e 2018

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor 
CPF/MF: 129.362.368-78

Mario Adamo Esposito Filho -Técnico Contábil
CRC - 1SP157955/O-4

Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.
CNPJ: nº 61.530.432/0001-07 
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2019 e 2018 (R$)
Ativo / Circulante 2019 2018
Disponível 1.617.068,26 596.543,08
Clientes a Receber 759.356,40 765.828,48
Outros Créditos 242.813,05 245.872,23
Estoque de Imóveis 6.149.992,68 6.024.442,37
Total do Circulante 8.769.230,39 7.632.686,16
Ativo Não Circulante 117.882,01 13.734.155,93
Outros Créditos 117.837,55 13.734.111,47
Imobilizado 385.650,65 385.650,65
(-) Depreciação Imobilizado (385.606,19) (385.606,19)
Total do Ativo 8.887.112,40 21.366.842,09

Passivo / Circulante 2019 2018
Obrigações Sociais e Trabalhistas 8.609,96 8.376,49
Obrigações Tributarias 202.123,74 188.942,60
Outra Obrigações 893.498,60 942.633,85
Total do Circulante 1.104.232,30 1.139.952,94
Passivo Não Circulante 62.904,10 71.950,38
Outros Débitos 62.904,10 71.950,38
Patrimônio Líquido 7.719.976,00 20.154.938,77
Capital Social 4.268.784,00 4.268.784,00
Reserva de Lucro 3.451.192,00 15.886.154,77
Total do Passivo 8.887.112,40 21.366.842,09

Das Atividades Operacionais 2019 2018
Recebimento de Clientes 6.053.148,51 6.004.522,59
Pagamento Fornecedor (569.926,27) (419.386,33)
Pagamento Funcionários (120.586,12) (112.389,71)
Recolhimento do Governo (857.956,27) (804.839,68)
Disponibilidades Geradas 
 pelas Atividades Operacionais 4.504.679,85 4.667.906,87
Das Atividades de Investimento
Investimento em Imóvel Próprio
 Construção Unidades (125.550,31) (802.340,85)
Disponibilidades Geradas
 pelas Atividades de Investimento (125.550,31) (802.340,85)

Das Atividades de Financiamentos
Recebimento de Empréstimo Concedido 17.025.011,51 1.748.738,27
Amortização / Empréstimos Efetuados (3.442.942,26) -
Pagamento de Dividendos (17.000.000,00) (5.500.000,00)
Rendimento de Aplicações Financeiras 59.326,39 286,74
Disponibilidades Geradas
 pelas Atividades de Financiamento (3.358.604,36) (3.750.974,99)
Variação Líquida do Caixa 1.020.525,18 114.591,03
Disponibilidades - no início do período 596.543,08 481.952,05
Caixa Saldo Final 1.617.068,26 596.543,08
Variação Disponibilidades
 Início Final do Período 1.020.525,18 114.591,03

 Total do Patrimônio Reserva de  Resultado Total do Patrimônio
Contas Patrimoniais Líquido em 2018 Lucro do Exercício Líquido em 2019
Capital Social: Capital Social 4.268.784,00 - - 4.268.784,00
Total do Capital Social 4.268.784,00 - - 4.268.784,00
Reservas de Capital: Reserva de Lucro 15.886.154,77 (17.000.000,00) 4.565.037,23 3.451.192,00
Total das Reservas de Capital 15.886.154,77 (17.000.000,00) 4.565.037,23 3.451.192,00
Lucro (Prejuízo) Acumulado: Transferência reserva de lucros a distribuir - 17.000.000,00 (4.565.037,23) 12.434.962,77
Distribuição de Lucros e Dividendos - (17.000.000,00) - (17.000.000,00)
Lucro (Prejuízo) Acumulado - - 4.565.037,23 4.565.037,23
Total do Patrimônio Líquido 20.154.938,77 (17.000.000,00) 4.565.037,23 7.719.976,00

Receita Operacional Bruta 2019 2018
Receita de Serviços 15.632,73 14.579,80
Receita de Aluguel 6.040.270,23 5.792.318,88
Receita de Venda de Imóveis 27.478,22 90.853,46
Total 6.083.381,18 5.897.752,14
Deduções da Receita Operacional Bruta 
ISS /  PIS / COFINS (222.108,50) (213.560,00)
Total (222.108,50) (213.560,00)
Receita Operacional Líquida 5.861.272,68 5.684.192,14
Custo Serviços Vendidos (176.782,06) (189.532,64)
Total (176.782,06) (189.532,64)
Lucro Operacional Bruto 5.684.490,62 5.494.659,50
Despesas Operacionais: Administrativas (505.538,56) (349.318,76)
Total (505.538,56) (349.318,76)
Receitas (Despesas) Financeiras: Receita 59.326,39 25.135,77
Despesas (23.877,13) (9.058,33)
Total 35.449,26 16.077,44
Resultado Operacional 5.214.401,32 5.161.418,18
Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto 
de Renda e da Contribuição Social 5.214.401,32 5.161.418,18
Imposto de Renda e Contribuição Social (649.364,09) (611.639,28)
Lucro (Prejuízo) do Exercício 4.565.037,23 4.549.778,90

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2019 e 2018

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2019 e 2018

Notas Explicativas
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acor-
do com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 
6.404/76 e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Levantados em 31/12/2019 e 2018

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor
CPF/MF: 129.362.368-78

Mario Adamo Esposito Filho - Técnico Contábil
CRC - 1SP157955/O-4

Makol Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: nº 02.398.986/0001-25
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2019 e 2018 (R$)
Ativo / Circulante 2019 2018
Disponível 1.026.579,69 529.370,61
Clientes a Receber 478.378,54 449.064,00
Estoque de Imóveis 6.698.877,60 6.698.537,60
Total do Circulante 8.203.835,83 7.676.972,21
Ativo Não Circulante 2.000,00 2.000,00
Imobilizado 2.000,00 2.000,00

Total do Ativo 8.205.835,83 7.678.972,21

Passivo / Circulante 2019 2018
Obrigações Sociais e Trabalhistas 6.000,00 6.000,00
Obrigações Tributarias 176.673,45 805.483,15
Outras Obrigações 2.529,45 2.529,45
Total do Circulante 185.202,90 814.012,60
Passivo Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 8.020.632,93 6.864.959,61
Capital Social 10.000,00 10.000,00
Reserva de Lucro 8.010.632,93 6.854.959,61
Total do Passivo 8.205.835,83 7.678.972,21

Das Atividades Operacionais 2019 2018
Recebimento de Clientes 5.465.340,70 5.185.320,00
Pagamento Fornecedor (27.055,85) (37.129,01)
Pagamento Pro Labore (72.000,00) (71.998,80)
Recolhimento do Governo (1.461.127,21) (1.316.363,92)
Outro Recebimentos Operacionais - 2.529,45
Disponibilidades Geradas
 pelas Atividades Operacionais 3.905.157,64 3.762.357,72
Das Atividades de Investimento
Aquisição de Estoques (340,00) (497.642,96)
Disponibilidades Geradas
 pelas Atividades de Investimento (340,00) (497.642,96)
Das Atividades de Financiamentos
Rendimento de Aplicação Financeira 92.391,44 1.015.428,33
Pagamento de Dividendos (3.500.000,00) (20.000.000,00)
Disponibilidades Geradas
 pelas Atividades de Financiamento (3.407.608,56) (18.984.571,67)
Variação Líquida do Caixa 497.209,08 (15.719.856,91)
Disponibilidades - no início do período 529.370,61 16.249.227,52
Caixa Saldo Final 1.026.579,69 529.370,61
Variação Disponibilidades
  Início Final do Período 497.209,08 (15.719.856,91)

 Total do Patrimônio Reserva de Resultado Total do Patrimônio
Contas Patrimoniais Líquido em 2018 Lucro do Exercício Líquido em 2019
Capital Social: Capital Social 10.000,00 - - 10.000,00
Total do Capital Social 10.000,00 - - 10.000,00
Reserva de Lucro 6.854.959,61 (3.500.000,00) 4.655.673,32 8.010.632,93
Total das Reservas de Capital 6.854.959,61 (3.500.000,00) 4.655.673,32 8.010.632,93
Lucro (Prejuízo) Acumulado: Transferência Reserva de Lucro a Distribuir - 3.500.000,00 (4.655.673,32) (1.155.673,32)
Distribuição de Lucros e Dividendos - (3.500.000,00) - (3.500.000,00)
Lucro (Prejuízo) Acumulado - - 4.655.673,32 4.655.673,32
Total do Patrimônio Líquido 6.864.959,61 (3.500.000,00) 4.655.673,32 8.020.632,93

Receita Operacional Bruta 2019 2018
Receita de Serviços 5.494.655,24 5.214.384,00
Total 5.494.655,24 5.214.384,00
ISS / PIS / COFINS (199.484,98) (189.264,20)
Total (199.484,98) (189.264,20)
Receita Operacional Líquida 5.295.170,26 5.025.119,80
Lucro Operacional Bruto 5.295.170,26 5.025.119,80
Despesas Operacionais: Administrativas (97.660,38) (94.551,12)

Total (97.660,38) (94.551,12)
Receitas (Despesas) Financeiras: Receita 92.391,44 1.015.428,33
Despesas (1.395,47) (92,57)
Total 90.995,97 1.015.335,76
Resultado Operacional 5.288.505,85 5.945.904,44
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS 5.288.505,85 5.945.904,44
Imposto de Renda e Contribuição Social (632.832,53) (1.808.963,82)
Lucro (Prejuízo) do Exercício 4.655.673,32 4.136.940,62

Demonstração do Resultado Levantados em 31/12/2019 e 2018

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2019 e 2018

Notas Explicativas
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acordo 
com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404/76 
e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Levantados em 31/12/2019 e 2018

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor - CPF/MF: 129.362.368-78
Mario Adamo Esposito Filho - Técnico Contábil CRC - 1SP157955/O-4

Makrei Empreendimentos S.A.
CNPJ: nº 07.000.319/0001-66
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2019 e 2018 (R$)
Ativo / Circulante 2019 2018
Disponível 231.582,45 206.758,94
Clientes a Receber 689.963,75 677.665,96
Estoque de Imóveis 18.673.606,62 18.673.606,62
Total do Ativo Circulante 19.595.152,82 19.558.031,52
Total do Ativo 19.595.152,82 19.558.031,52

Passivo / Circulante 2019 2018 
Obrigações Sociais 3.600,00 3.600,00
Obrigações Tributárias 244.578,79 239.938,21
Total do Ativo Circulante 248.178,79 243.538,21
Patrimônio Líquido 19.346.974,03 19.314.493,31
Capital Social 11.100.000,00 11.100.000,00
Reservas 8.246.974,03 8.214.493,31
Total do Passivo 19.595.152,82 19.558.031,52

Das Atividades Operacionais 2019 2018
Recebimento de Clientes 8.026.575,03 7.632.958,80
Pagamento Fornecedor (24.521,24) (23.518,33)
Pagamento Pro Labore (43.200,00) (43.197,84)
Recolhimento do Governo (1.139.278,13) (1.065.378,92)
Disponibilidades Geradas
  pelas Atividades Operacionais 6.819.575,66 6.500.863,71
Das Atividades de Investimento
Rendimento de Aplicações Financeiras 5.247,85 1.622,79
Disponibilidades Geradas 
 pelas Atividades de Investimento 5.247,85 1.622,79
Das Atividades de Financiamentos 
Pagamento de Dividendos (6.800.000,00) (7.100.000,00)
Disponibilidades Geradas
 pelas Atividades de Financiamento (6.800.000,00) (7.100.000,00)
Variação Líquida do Caixa 24.823,51 (597.513,50)
Disponibilidades - no início do período 206.758,94 804.272,44
Caixa Saldo Final 231.582,45 206.758,94
Variação Disponibilidades
  Início Final do Período 24.823,51 (597.513,50)

 Total do  Total do
 Patrimônio  Patrimônio
 Líquido Resultado Líquido
Contas Patrimoniais em 2018 do Exercício em 2019
Capital Social
Capital Social 11.100.000,00 - 11.100.000,00
Total do Capital Social 11.100.000,00 - 11.100.000,00
Reservas:Reserva de Ágio 7.631.581,87 - 7.631.581,87
Reserva de Lucro 582.911,44 32.480,72 615.392,16
Total das Reservas
 de Capital 8.214.493,31 32.480,72 8.246.974,03
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Reserva de Lucro - (32.480,72) (32.480,72)
Distribuição de Lucros e Dividendos - (6.800.000,00) (6.800.000,00)
Lucro (Prejuízo) Acumulado - 6.832.480,72 6.832.480,72
 Total do 
 Patrimônio Líquido 19.314.493,31 32.480,72 19.346.974,03

Receita Operacional Bruta 2019 2018
Receita de Serviços 8.038.872,82  7.688.406,88 
Total 8.038.872,82  7.688.406,88 
Deduções da Receita Operacional Bruta 
ISS / PIS / COFINS (292.969,95) (278.603,07)
Total (292.969,95) (278.603,07)
Receita Operacional Líquida 7.745.902,87  7.409.803,81 
Lucro Operacional Bruto 7.745.902,87  7.409.803,81 
Despesas Operacionais: Administrativas (65.809,06) (65.097,28)
Total (65.809,06) (65.097,28)
Receitas (Despesas) Financeiras: Receita 5.247,85  1.622,79 
Despesas (1.912,18) (1.618,89)
Total 3.335,67  3,90 
Resultado Operacional 7.683.429,48  7.344.710,43 
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS 7.683.429,48 7.344.710,43 
Imposto de Renda e Contribuição Social (850.948,76) (806.747,35)
Lucro (Prejuízo) do Exercício 6.832.480,72  6.537.963,08

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2019 e 2018

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2019 e 2018

Notas Explicativas
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acordo 
com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404/76 
e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

Qualidade 
também 

é essencial 
em 

momentos 
de crise

Ingo Pelikan (*) 
e Alexandre Xavier (*)

A certificação deve ser 
objetivo prioritário de 
todos os países

A forma mais con-
sagrada global-
mente para o con-

sumidor identificar se 
produtos - independen-
te do setor da economia 
- atendem a qualidade 
mínima, com referência 
em legislações e normas 
técnicas, é a chamada 
certificação da quali-
dade, cuja relevância 
é grande para todos, 
inclusive, em cenários 
adversos como o de 
pandemia do novo Co-
ronavírus (Covid-19).

Para o IQA – Instituto 
da Qualidade Automo-
tiva, a importância da 
certificação não diminui 
neste momento, pelo 
contrário. A lógica de 
cada organização deve 
ser como manter as 
certificações dentro das 
condições necessárias, 
em alinhamento com as 
medidas recomendadas 
pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) para 
conter a propagação do 
vírus.

A certificação repre-
senta para o consumidor 
a garantia de segurança 
e qualidade e para a 
empresa o compromisso 
com a responsabilidade 
social e a preservação do 
meio ambiente, associa-
dos ao senso de prepa-
ração para o momento 
de retomada que, com 
certeza, virá com for-
ça, como normalmente 
ocorre depois de toda 
crise mais pesada.

Se realizada de ma-
neira adequada por 
parte de um organismo 
de certificação com-
petente e autorizado 
pelo órgão regulador 
do produto em ques-
tão, a certificação da 
qualidade assegura ao 
consumidor o direito 
inerente de usufruir de 
um produto que possui 
controle perceptível ou 
não nas áreas de saúde 
e segurança direta e de 
terceiros.

Dessa maneira, a certi-
ficação deve ser objetivo 
prioritário de todos os 
países para o bem estar 
da sociedade, uma vez 
que é medida direta 
para o desenvolvimento 
e a força de uma nação 
na economia, o que in-
fluencia a qualificação 
dos profissionais,  a 
competência das orga-
nizações e os níveis de 
fiscalização e controle 
aplicados, assim como 
a própria consciência 
do consumidor.

Está em desenvol-
vimento no Brasil um 
novo modelo regulató-
rio. Caso desenvolvido 
de forma adequada, 
com a participação do 
governo, indústrias, 
comércio e serviços – 
incluindo os organismos 
de certificação, o novo 
modelo trará grandes 
avanços ao País com a 
modernização neces-
sária para a ampliação 
da competitividade das 
organizações.

 
(*) - É presidente do IQA - Instituto 

da Qualidade Automotiva e gerente 
sênior de Gerenciamento de 

Fornecedores da Mercedes-Benz;  

(**) - É superintendente do IQA.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 23 de abril de 20206
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Apesar de, por precaução, os investimentos em marketing 
como um todo terem se retraído, por outro lado está 
ocorrendo um redirecionamento de verbas. Este é um dos 

insights da pesquisa da Inflr - O marketing digital em tempos de 
pandemia: o que mudou.

De acordo com o levantamento, realizado entre 9 e 30 de 
março, a primeira reação das empresas foi colocar o pé no 
freio nas campanhas que estavam previstas ou em andamen-
to, o que levou a uma retração de 60% dos investimentos 
em marketing no período. “O número parece grande em um 
primeiro momento, mas o choque é momentâneo. A busca é 
pela adequação das campanhas para a nova realidade. Todas 
aquelas que tratavam de vendas físicas em loja, por exemplo, 
foram estancadas”, explica Thiago Cavalcante, diretor de Novos 
Negócios da Adaction, comunicação especializado em ações 
de mídia digital e da Inflr, startup especializada em ações com 
influenciadores digitais.

De acordo com a pesquisa, que analisou o comportamento de 
100 marcas de todo o país de empresas de todos os portes e de 
diversos segmentos, a redução dos investimentos em marketing 
não é algo definitivo para a maioria. Dos investimentos que 
foram estancados, mais da metade (53,5%) serão realocados 
em outras campanhas. “Alguns projetos como o lançamento de 
apps próprios para vendas estão sendo tirados da gaveta, casos 
de farmácias e supermercados. Assim as campanhas deixam 
de ser de promoção de produtos para novos apps que podem 
atender melhor o público que está em casa, cuidando de sua 
segurança”, diz Cavalcante. 

Ele observa ainda que uma grande parte da redução da aloca-
ção das verbas de marketing está relacionada ao cancelamento 
de eventos presenciais. Das verbas realocadas, o levantamento 
identificou que 41% estão voltadas para promoções de e-com-
merce; 27% para a divulgação de apps e o restante (32%) são 
de campanhas institucionais que visam dar apoio à população 
durante o período da quarentena.

EMprEsAs 
rEAlocAM 

MEtAdE dos 
invEstiMEntos 
dE MArkEting 

no E-coMMErcE

invasivas pelo consumidor. “Uma boa campanha agrega solu-
ções de inteligência artificial a influenciadores digitais. Nelas, a 
tecnologia evita a superexposição e a sensação de que alguém 
está querendo tirar vantagem de um momento tão difícil para o 
país. Para isso, a inserção do influenciador deve ocorrer apenas 
no momento certo e com a mensagem corretamente adaptada a 
cada situação”, diz o sócio-diretor da Inflr.

“Mandar vídeos com algum famoso sugerindo algum produto 
para um mailing geral seria um suicídio de imagem tanto para a 
marca como para o famoso. A Inteligência Artificial, por outro 
lado, permite entender o comportamento do consumidor por 
meio de sua navegação e detectar o momento e a forma de fa-
zer com que a participação do influenciador seja recebida como 
uma ajuda bem vinda na hora certa e não como uma exploração 
comercial insensível”, explica.

É possível, por exemplo, detectar que alguém se interessou 
por um produto no site, avançou no processo para sua compra, 
mas quando chegou na parte do pagamento, achou o preço muito 
alto e desistiu, deixando o carrinho virtual abandonado. Então, 
somente as pessoas que passaram por todo este ciclo são abor-
dadas em seus canais de comunicação (redes sociais) com vídeos 
de influenciadores digitais relembrando seu interesse por aquele 
produto e oferecendo insumos para que a compra seja executada.

Estes insumos podem ser desde informações sobre os benefí-
cios do produto, depoimentos sobre seus efeitos até descontos 
no preço, oferta de condições de pagamentos diferenciadas em 
relação à exposta a todos no site e isenção de cobrança de frete, 
por exemplo.

Pesquisa recente do Ibope Inteligência mostrou que 52% dos 
internautas brasileiros seguem influenciadores digitais em redes 
sociais. O estudo diz ainda que 50% dos que responderam con-
fessaram que se sentem influenciados em relação aos produtos e 
serviços que essas personalidades indicam nas plataformas (AI/
Compliance Comunicação).

MArkEting digitAl EM tEMpos dE pAndEMiA

As marcas ampliaram as campanhas realizadas junto a influen-
ciadores digitais, que têm ganhado espaço e visibilidade durante a 
quarentena. Dos profissionais de marketing ouvidos pela pesquisa, 
55% declararam que realocaram a verba para a contratação de 
influenciadores.  “O país está num momento no qual a empatia, 
a sensibilidade e a solidariedade serão muito valorizadas. Pre-
sas em suas casas, as pessoas desejam ouvir vozes conhecidas, 
ver pessoas amadas e buscar informações de alguém em quem 
possam confiar”, explica Cavalcante.

É preciso, entretanto, que haja certa cautela nas campanhas 
com influenciadores para evitar que estas sejam vistas como 

Da expectativa de forte crescimento em 2020 a um dos setores 
mais afetados pela pandemia da Covid-19, o varejo está em 
busca de alternativas para evitar uma queda maior das receitas 
e ainda se manter próximo do consumidor

#tenhacicatrizes

renato Martinelli

A mudança forçada 
e o papel das lideranças

Renato Martinelli (*)

Metamorfose da borboleta é uma transformação 
que acontece em quatro etapas: o ovo, a larva, 

a pupa e o estágio adulto. O ciclo começa com as 
borboletas colocando os ovos em folhas de plantas, 
que após alguns dias e com as condições do clima e 
da planta sendo favoráveis, inicia seu processo de 
transformação em larva. Como lagarta, o animal come 
mais para crescer e guardar energia, durante meses 
ou até um ano. Ao chegar na fase de pupa, após outras 
mudanças em si mesmo (pele, tamanho, produção de 
fios de seda), inicia-se a construção do casulo. Em um 
período que leva de 7 a 30 dias, a larva fica em repouso 
absoluto dentro do casulo e os seus tecidos vão se 
modificando, até virar uma borboleta. Quando todo 
esse processo se conclui e a borboleta está pronta, 
ela rompe o casulo e libera as asas, começando uma 
nova jornada de vida.

Quando se fala em processo de transformação, a 
analogia com a metamorfose da borboleta é direta. A 
mudança é  inevitável e natural . A questão maior a se 
pensar é como lidar com as mudanças inesperadas, 
que pegam a gente de surpresa. Os impactos da pan-
demia da Covid-19 no Brasil e no mundo promoveram 
diferentes reações nas pessoas, nas organizações e nos 
governos, cada qual reagindo de diversas maneiras.

Contudo, meu olhar será para as pessoas e seu 
processo para lidar com o novo, o inesperado, como a 
situação atual nos provocou semanas atrás. O impacto 
fez com que pessoas no geral - eu inclusive - tivessem 
sentimentos legítimos e esperados. Para compreender 
melhor esse processo e o que fazer durante esse 
período, uso a Curva de Mudança de Kubler-Ross 
para compartilhar conhecimento e mostrar que as 
pessoas passam por determinados estágios para lidar 
com mudanças.

Negação: As pessoas têm medo do desconhe-
cido. Não sabem como proceder, o que pode ou 
não pode. Então, esta é uma fase em que existe 
um mecanismo de autodefesa temporário, e leva 
tempo para processar certas mudanças. A pessoa 
pode não querer acreditar no que está acontecendo 
e isso pode fazer com que o indivíduo demonstre 
resistência, impaciência e permaneça focada no 
passado. O medo de perder o emprego, a receita, 
junto com a dificuldade de pagar as contas, entra 

tudo nessa primeira etapa. Para as lideranças, é 
preciso CRIAR ALINHAMENTO necessário para 
manter o foco da equipe.

Frustração: Aqui é um outro ponto de atenção, 
pois quando a pessoa percebe que terá que adotar 
práticas e comportamentos diferentes do que estava 
habituada, pode ficar bravo(a), com raiva e pode 
procurar alguém para culpar e transferir a respon-
sabilidade, já que sente dificuldades em lidar com o 
novo. As mudanças no processo de trabalho, o home 
office forçado e intenso com as demandas da casa e 
da família (em especial para quem tem filhos), geram 
um caos momentâneo - às vezes, nem parece que pas-
samos dessa fase. Sugere-se aos líderes MAXIMIZAR 
A COMUNICAÇÃO, para que os objetivos sejam claros, 
coerentes e aderentes ao indivíduo e à organização, 
mostrando que as mudanças fazem parte da vida 
e da empresa, dizer o que será feito, dar direção e 
potência, além de reduzir as angústias.

Depressão: É um estágio em que a pessoa tende 
a sentir tristeza, medo, arrependimento e culpa. 
Pela dificuldade de promover as mudanças ou ainda 
continuar nos estágios anteriores, de Negação e 
Frustração, pode mostrar sinais de cansaço, reclusão, 
falta de iniciativa e energia no trabalho. Se você ou 
alguém da sua equipe está assim, é um sinalizador de 

que algo deve ser feito. A saúde mental nesses tempos 
é crítica. Nesse ponto, é fundamental o envolvimento 
das lideranças, e é necessário REFORÇAR A MOTI-
VAÇÃO, valorizar a pessoa e seu trabalho, oferecer 
apoio e empatia.

Experimentação: Como resultado positivo da 
resposta da pessoa à situação, como adaptação à 
nova rotina profissional e a realização de entregas 
no seu escopo de trabalho, a pessoa tende a fazer 
as mudanças e colocar em prática os novos con-
hecimentos e as habilidades, experimentando os 
resultados diferentes que, até então, a pessoa estava 
acostumada. Contando com o apoio e a confiança da 
liderança, gestores devem contribuir para DESEN-
VOLVER NOVAS CAPACIDADES em seus liderados e 
permitir que o indivíduo realmente consiga alcançar 
os ganhos esperados.

Decisão: Depois do processo de aprendizagem e 
do apoio da liderança, o indivíduo começa a racio-
nalizar e entender os novos processos e compor-
tamentos necessários, a ponto de mudar seu jeito 
de trabalhar, agregando os novos conhecimentos 
às funções profissionais. O que era desafiador no 
começo passa a ser mais fluido e orgânico. Como 
a curva de aprendizado é alta nesse momento, a 

capacidade de realização é maior e o sentimento 
é mais positivo. No papel dos líderes, é preciso 
COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS, para que a 
pessoa amplie seu repertório e que possa ter mais 
segurança e autoconfiança para avançar mais a 
partir desse nível de desenvolvimento.

Em qual estágio da mudança você está? Se você é 
líder, consegue identificar em qual fase da mudança 
estão cada um dos liderados? A pandemia nos forçou 
a mudar, não foi uma escolha, e sim uma necessidade. 
Nenhum planejamento estratégico empresarial pre-
viu isso antes. Nem as pessoas, que foram pegas de 
surpresa quando a trasmissão do Coronavírus iniciou 
no Brasil. O fato é que temos e precisamos mudar. 
Praticamente todos nós passamos ou passaremos 
pelos estágios da curva da mudança. A questão é 
saber como acelerar o processo para as etapas de 
Experimentação e Decisão.

Não temos o mesmo tempo que a borboleta 
para fazer nossa metamorfose. Há uma série de 
fatores que interferem nas suas decisões, mas a 
transformação começa por você. Perceba como o 
momento te provoca para criar coisas novas, fazer 
o que não fazia, aprender algo desconhecido, e que 
tudo isso esteja ligado com seu PROPÓSITO, e que 
tenha direção e potência para te alavancar para o 
próximo estágio.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Ativo Nota          2019          2018
Circulante

Caixa equivalente de caixa ................................... 10 94.863 96.587
Títulos e valores mobiliários ................................... 11 198.799 196.389
Contas a Receber ................................................. 12 14.844 14.772
Estoque .................................................................. 5.636 4.984
Outras contas a receber ....................................... 13 10.195 17.123
Despesas antecipadas ......................................... 4.334 1.964

Total do circulante ................................................ 328.671 331.819
Não Circulante
Realizável a longo prazo

Outras Contas a Receber - Partes relacionadas 21 3.316 3.127
Depósito judicial ..................................................... 20b 35.192 32.193
Outras contas a receber ....................................... 13 925 -

39.433 35.320
Investimentos ......................................................... 323 243
Propriedade para investimentos ........................... 14 979.505 779.943
Imobilizado ............................................................. 15 937.292 976.523
Intangível ............................................................... 511 714

Total do não circulante ......................................... 1.957.064 1.792.743
Total do Ativo ......................................................... 2.285.735 2.124.562

Passivo Nota          2019          2018
Circulante

Fornecedores ........................................................ 19.023 10.522
Obrigações tributárias ............................................ 6.168 5.589
Obrigações trabalhistas e sociais .......................... 17 23.774 22.493
Outras contas a pagar .......................................... 18 38.718 30.956
Adiantamento de clientes ..................................... 19 29.612 24.200

Total do circulante ................................................ 117.295 93.760
Não Circulante

Provisão para contingências ................................. 20a 5.102 5.905
Empréstimos ........................................................... 16 147.037 -
Outras contas a pagar .......................................... 18 36.845 60.016

Total do não circulante ......................................... 188.984 65.921
Patrimônio Líquido ................................................ 22

Patrimônio social .................................................... 995.959 957.658
Ajuste de avaliação patrimonial ............................. 956.188 968.922
Superávit acumulado ............................................. 27.309 38.301

1.979.456 1.964.881

Total do Passivo e Patrimônio líquido ............... 2.285.735 2.124.562

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Nota          2019          2018
Receita operacional líquida ................................... 23 376.545 337.166
Custos dos serviços prestados ............................ 24 (327.331) (292.787)
Superávit bruto ......................................................... 49.214 44.379
Despesas operacionais

Despesas com vendas ............................................. 24 (13.961) (3.200)
Despesas gerais e administrativas ........................... 24 (24.982) (25.569)
Outras despesas operacionais ................................ 24 (12.656) (11.203)

(Deficit) superávit antes do resultado financeiro (2.385) 4.407
Resultado Financeiro

Receita Financeira .................................................... 25 26.901 23.003
Despesas Financeiras .............................................. 25 (9.941) (274)
Receita financeira, líquida ................................... 25 16.960 22.729

Superávit do exercício ............................................ 14.575 27.136

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍ-
CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Patri- Ajustes de Superávit
mônio avaliação  acu-

   social patrimonial     mulado          Total
Saldo em 1° de janeiro de 2018 .... 932.850 934.254 42.349 1.909.453
Transferência para patrimônio social . 42.349 - (42.349) -
Realização do ajuste de
  avaliação patrimonial ........................ - (11.165) 11.165 -
Incorporação de acervo líquido ......... (17.541) 45.833 - 28.292
Superávit do exercício ........................ - - 27.136 27.136
Saldo em 31 de dezembro de 2018 957.658 968.922 38.301 1.964.881
Transferência para patrimônio social . 38.301 - (38.301) -
Realização do ajuste de
  avaliação patrimonial ........................ - (12.734) 12.734 -
Superávit do exercício ........................ - - 14.575 14.575
Saldo em 31 de dezembro de 2019 995.959 956.188 27.309 1.979.456

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social -
ANEAS é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente de assistência social,
com atividade nas áreas educacional, assistencial, cultural e religiosa, com Título de Utilida-
de Pública Estadual de São Paulo conforme Decreto n.À 41.567 de 24 de janeiro de
1997, Título de Utilidade Pública Estadual do Rio de Janeiro conforme Decreto n.À 179/75
e Resolução SEASDH n.À 267 de 23 de julho de 2010, Título de Utilidade Pública Munici-
pal de São Paulo conforme Decreto 56.228 de 01 de julho de 2015 e com o CEBAS/MEC
(Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) na área de Educação. 2.
Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das
demonstrações financeiras foi autorizada em Assembleia Geral da Associação em 31 de
março de 2020. Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Asso-
ciação no qual o CPC 06 (R2) - Arrendamentos foram aplicados. As mudanças relaciona-
das nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota explicativa 6. Todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 3.
Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no
custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados e
atualizados pelo valor justo por meio do resultado. 4. Moeda funcional e moeda de
apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a
moeda funcional da Associação. Todas as informações financeiras são apresentadas em
Real e foram arredondadas para milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra
forma. 5. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações fi-
nanceiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a apli-
cação das políticas contábeis da Associação e os valores reportados dos ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas
e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconheci-
das prospectivamente. a. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações
sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significa-
tivo de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de
2019 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa 12 - mensuração
de perda de crédito esperada para contas a receber e ativos contratuais: principais pre-
missas na determinação da taxa média ponderada de perda; • Nota explicativa 7f e 7g -
determinação da vida útil dos ativos imobilizados e de propriedades para investimentos;
• Nota explicativa 20a - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: prin-
cipais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos; Mensuração
do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Associação requer a
mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros.
Questões significativas de avaliação são reportadas para a Administração da Associação.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Associação usa dados observáveis
de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes ní-
veis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avalia-
ção da seguinte forma. Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para
ativos e passivos idênticos. Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1,
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços). Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em
dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Informações adicionais sobre as
premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas na nota explicativa
28 - instrumentos financeiros. 6. Mudanças nas principais políticas contábeis: CPC 06
(R2) - Operações de Arrendamento Mercantil: O CPC 06 (R2) introduz um modelo úni-
co de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um ar-
rendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o
ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efe-
tuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de
curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante
à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em finan-
ceiros ou operacionais. Como arrendatário: A Associação analisou os impactos da ado-
ção do CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil e constatou que não apre-
sentaram efeitos nas demonstrações financeiras, pois os arrendamentos contratados são
arrendamentos de curto prazo (inferiores a 12 meses) e itens de baixo valor que são
constituídos por estruturas de uso temporário para eventos, como tendas, balcões, gera-
dores de energia, aparelhos de som e televisão, ônibus, andaimes para obras de conser-
vação e manutenção e outros itens também de baixo valor monetário. Como arrenda-
dor: A Associação arrenda suas propriedades para investimentos. O Associação classificou
esses arrendamentos como operacionais. A Associação não é requerida a fazer ajustes
na transição para o CPC 06(R2) para arrendamentos nos quais atua como arrendador e
também não possui contratos de subarrendamentos. 7. Principais práticas contábeis:
As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consis-
tente pela Associação em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações finan-
ceiras, salvo aplicação das novas normas contábeis descritos na nota explicativa 6. a. Cai-
xa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa,
banco conta movimento e aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou
menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de
alteração no valor, e são utilizados na quitação das obrigações de curto prazo. b. Títulos
e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários referem-se aos recursos aplicados
em instituições financeiras de primeira linha, estando tais recursos classificados fora do gru-
po de caixa e equivalentes de caixa em função de não fazerem parte da gestão do dia a
dia da Associação. A Associação adota como prática contábil apresentar os títulos e valo-
res mobiliários nas atividades de investimentos nas demonstrações dos fluxos de caixa por
entender que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros, estando tal
apresentação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 - Demonstrações do Fluxo
de Caixa. c. Contas a receber: Representam, basicamente, as mensalidades emitidas,
porém não recebidas, além de acordos firmados com estudantes de mensalidades
vencidas. A provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída em
montante considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas
na realização das mensalidades, negociações a receber e outros ativos a receber. d. Es-
toques: Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição ou do processo de
edição de livros e, quando aplicável, deduzidos de provisão para ajustá-los ao valor líqui-
do de realização, quando este for inferior. Periodicamente, a Administração realiza análise
do estoque e, quando identificados livros deteriorados ou edições descontinuadas pelo
mercado, o valor correspondente ao custo dos livros é reconhecido diretamente no resul-
tado. e. Depósitos judiciais: Existem situações em que a Associação questiona a legitimi-
dade de determinados passivos e ações movidas contra si. Por conta destes questiona-
mentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em ques-
tão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do
passivo e são apresentados pelos valores originais no realizável a longo prazo. f. Imobili-
zado: Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo
histórico de aquisição ou de construção, deduzido de depreciação e amortização acumu-
lada, quando necessárias. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo e os custos com empréstimos capitalizados. O custo de ativos construídos
pela própria Associação inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros
custos para colocar o ativo no local e em condição necessárias para que esses sejam ca-
pazes de operar da forma pretendida pela Administração. Custos subsequentes: O cus-
to de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item
caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente
irão fluir para a Associação e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor
contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manu-
tenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Depreciação: A depreciação é calculada pelo método linear sobre o valor depreciável,
que é o custo de um ativo, ao longo de sua vida útil estimada. A depreciação é reconheci-
da no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de
cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis médias estimadas para o exercício
corrente e comparativas são as seguintes, por quantidade de anos:
Prédios e Edificações ....................................................... 10 - 60 anos
Máquinas, equipamentos e instalações ......................... 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ............... 5 anos
Usina fotovoltáica ............................................................ 25 anos
Móveis e utensílios ........................................................... 10 anos
Veículos ............................................................................ 5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada en-
cerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança
de estimativas contábeis. g. Propriedade para investimento: Propriedade para investi-
mento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para valorização de
capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios ou serviços ou
para propósitos administrativos. A propriedade para investimento é mensurada e apresen-
tada pelo seu valor de custo de aquisição menos depreciação e qualquer provisão para
perda acumulada. A depreciação foi calculada pelo método linear, com base nas taxas
que variam de 20% a.a. (5 anos) a 1,67% a.a (60 anos) de acordo a avaliação patrimoni-
al realizada para o respectivos imóveis. Ganhos e perdas na alienação de uma proprieda-
de para investimento (calculado pela diferença entre o valor líquido recebido na venda e
o valor contábil do item) são reconhecidos no resultado. Anualmente, a Associação
mensura o valor justo das propriedades para investimentos para fins de divulgação nas
demonstrações financeiras. h. Obrigações trabalhistas e sociais: Contempla as provi-
sões trabalhistas decorrentes de férias e encargos que é constituída com base na remu-
neração de cada funcionário e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço. i.
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a
empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como des-
pesas conforme o serviço relacionado seja prestado. j. Mensalidades recebidas anteci-
padamente: Como prática de nosso negócio e mercado de atuação, as matrículas do
ano letivo seguinte iniciam-se ao final do exercício social em curso. Consequentemente,
são reconhecidas como mensalidade recebida antecipadamente, no passivo circulante,
aquelas mensalidades de períodos subsequentes que são recebidas antecipadamente
pela Associação no exercício social em curso, sendo que serão reconhecidas no resultado
do exercício de acordo com o regime de competência. k. Provisões: Uma provisão é re-
conhecida no balanço patrimonial quando a Associação possuí uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômi-
co seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base
as melhores estimativas do risco envolvido. l. Ajuste a valor presente de ativos e passi-
vos: A Associação, de acordo com o CPC 12 - Ajuste a valor presente, analisou suas con-
tas de ativos e passivos de curtos e longos prazos, com relação a valores realizáveis no
futuro, prazos de liquidação, vencimento e possíveis taxas de desconto e verificou que,
exceto pelo valor de outras contas a pagar pela compra de imóvel (nota 18), qualquer
outro ajuste a valor presente seria irrelevante. m. Apuração do resultado contábil e re-
conhecimento das receitas: As receitas, os custos e as despesas das operações são
reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência. As praticas contá-
beis de reconhecimento de receita estão descritos na nota 23. n. Receitas e despesas
financeiras: As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de juros sobre
aplicações financeiras. A Associação adotou como prática contábil apresentar os juros re-
cebidos de títulos e valores mobiliários nas atividades de investimentos por entender que
é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros, estando tal apresentação am-
parada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 (R2) - Demonstrações do Fluxo de Caixa. A
receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As des-
pesas financeiras abrangem despesas com juros e variação cambial sobre empréstimos e
impostos parcelados. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção, construção ou produção de um ativo qualificável são reconhecidos no resultado atra-
vés do método de juros efetivos. o. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e
mensuração inicial: As contas a receber de clientes são reconhecidas inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhe-
cidos inicialmente quando a Associação se tornar parte das disposições contratuais do ins-
trumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um
componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado
ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR („Valor Justo por meio do
Resultado‰), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou
emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de financia-
mento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação e mensura-
ção subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como men-
surado: ao custo amortizado; ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes
(„VJORA‰) - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR. No
exercício de 2019 a Associação não possuía nenhum instrumento financeiro classificado
como VJORA - instrumento de dívida ou VJORA - instrumento patrimonial. Os ativos finan-
ceiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser
que a Associação mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e nes-
te caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período
de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é
mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for desig-
nado como mensurado ao VJR:  é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objeti-
vo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e  seus termos
contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pa-
gamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Os ativos financeiros não
classificados como mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resul-
tado. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado (VJR). Esses ati-
vos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros
ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. Custo amortizado: Esses ativos são
subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efeti-
vos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos
e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Os recebíveis abrangem caixa
e equivalentes de caixa, contas a receber de alunos, bolsas restituíveis e outros créditos
provenientes de prestação de serviços. (iii) Passivos financeiros - classificação, men-
suração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram classificados
como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado
como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido

continua...

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais          2019          2018
Superávit do exercício ................................................................ 14.575 27.136

Ajustes por:
Depreciação e amortização ......................................................... 34.853 28.149
Reversão de perdas por redução
  ao valor recuperável do ativo imobilizado ................................. 149 (2.814)
Resultado na venda de ativos imobilizados
  e propriedades para investimentos ........................................... 297 499
Resultado na baixa de ativos intangíveis e imobilizado ............. 1.362 991
Provisão para créditos liquidação duvidosa ................................ 1.121 1.112
Atualização monetária dos depósitos judiciais ............................ (1.299) (950)
Provisão para obsolescência ....................................................... 82 1.752
Juros apropriados sobre títulos e valores mobiliários ................. (12.752) (19.730)
Ajuste a valor presente de compromissos a pagar .................... 8.826 -
Perdão de divida sobre empréstimos com partes relacionadas - 890
Provisão para contingências ........................................................ (803) 1.397

46.411 38.432
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais

Contas a receber ......................................................................... (1.193) (875)
Despesas antecipadas ................................................................ (2.370) (894)
Estoques ....................................................................................... (735) 149
Outras contas a receber .............................................................. 6.003 (4.909)
Depósitos judiciais ......................................................................... (1.700) (2.157)

5 (8.686)
Aumento (redução) nos passivos em

Fornecedores ............................................................................... 8.501 2.415
Obrigações tributárias e trabalhistas ........................................... 1.860 (1.081)
Outras contas a pagar ................................................................. 5.663 (332)
Adiantamento de clientes ............................................................ 5.412 3.322
Contingências ............................................................................... - 42

21.436 4.366
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ..... 67.852 34.112
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aplicação de títulos e valores mobiliários ..................................... (342.134) (174.868)
Resgate de títulos e valores mobiliários ...................................... 352.477 222.073
Incorporação de caixa e equivalentes de caixa ......................... - 5.694
Outros contas a receber partes relacionadas ............................ (189) (7.006)
Pagamento de compromissos a pagar por compra de imóveis . (29.898) -
Aquisição de ativo imobilizado e propriedades para investimentos (189.832) (85.333)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos ..... (209.576) (39.440)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos ........................................................... 140.000 -
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos 140.000 -
Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa (1.724) (5.328)

No início do exercício ................................................................... 96.587 101.915
No fim do exercício ....................................................................... 94.863 96.587

(Redução) do caixa e equivalentes de caixa ......................... (1.724) (5.328)
Transações que não afetam caixa

Adição de imobilizado com capitalização
  dos juros incorridos com empréstimos ....................................... 7.037 -
Aquisições de imobilizado ............................................................. - 85.805

para negociação. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo
e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos finan-
ceiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de
juros efetivos. As despesas de juros são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. A Associação tem os
seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, fornecedores e outras contas
a pagar. (iv) Desreconhecimento: A Associação desreconhece um ativo financeiro quan-
do os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Associação
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um
ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios
da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem
mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e
também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Associação desreconhece um
passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirar. A
Associação também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modifica-
dos e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em
que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor
justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil
extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo cai-
xa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (v) Compensação: Os ativos ou
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimo-
nial quando, e somente quando, a Associação tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líqui-
da ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (vi) Instrumentos finan-
ceiros derivativos: A Associação não possuía em 31 de dezembro de 2019 e 2018 ne-

nhuma operação com instrumentos financeiros derivativos incluindo operações de hedge.
p. Redução ao valor recuperável (impairment): Um ativo financeiro não mensurado
pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apu-
rar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um
ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento
de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda
teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados
de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm o seu valor recuperável testado,
no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Administração da As-
sociação não identificou nenhum indicativo que justificasse a constituição de uma provisão
sobre seus ativos. q. Informações operacionais divulgadas: As divulgações das infor-
mações operacionais reportáveis apresentadas, estão de acordo com a estrutura de ge-
renciamento e com as informações utilizadas pelos principais tomadores de decisão da As-
sociação, cujo objetivo é segregar as operações assistenciais das não assistenciais. Dessa
forma, todos os itens alocados são referentes a atividades de negócio das quais podem-
se obter receitas e incorrer em despesas. 8. Trabalho voluntário: Conforme estabelecido
na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Associação valori-
za as receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da
administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os mon-
tantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado
similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício
na rubrica de outras despesas operacionais e em contrapartida em outras receitas opera-
cionais também no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2019 a Associação re-
gistrou o montante de R$ 1.480 (R$ 1.557 em 2018) referente a trabalhos voluntários.
9.  Informações operacionais divulgadas

Balanços patrimoniais por área de atuação 2019 2018
Ativo Assistência Demais Assistência Demais
Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Caixa equivalente de caixa ........................................ 94.863 85.768 62 9.033 96.587 93.589 188 2.810
Títulos e valores mobiliários ........................................ 198.799 80.706 - 118.093 196.389 70.512 - 125.877
Contas a receber ....................................................... 14.844 7.373 - 7.471 14.772 6.252 - 8.520
Estoque ....................................................................... 5.636 640 - 4.996 4.984 576 - 4.408
Outras contas a receber ............................................ 10.195 8.133 17 2.045 17.123 8.134 189 8.800
Despesas antecipadas .............................................. 4.334 3.067 1 1.266 1.964 1.540 9 415
Total do circulante ................................................... 328.671 185.687 80 142.904 331.819 180.603 386 150.830
Não circulante
Empréstimos - Partes Relacionadas .......................... 3.316 3.316 - - 3.127 3.127 - -
Depósito judicial .......................................................... 35.192 1.456 225 33.511 32.193 1.314 225 30.654
Outras contas a receber ............................................ 925 - - 925 - - - -
Investimentos .............................................................. 323 279 1 43 243 210 1 32
Propriedade para investimentos ................................ 979.505 - - 979.505 779.943 - - 779.943
Imobilizado .................................................................. 937.292 672.357 6.703 258.232 976.523 698.782 7.176 270.565
Intangível .................................................................... 511 177 7 327 714 283 13 418
Total do não circulante ............................................ 1.957.064 677.585 6.936 1.272.543 1.792.743 703.716 7.415 1.081.612
Total do ativo ............................................................. 2.285.735 863.272 7.016 1.415.447 2.124.562 884.319 7.801 1.232.442
Passivo 2019 2018

Assistência Demais Assistência Demais
Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Fornecedores ............................................................. 19.023 13.626 24 5.373 10.522 5.075 38 5.409
Obrigações tributárias ................................................. 6.168 5.221 23 924 5.589 4.827 24 738
Obrigações trabalhistas e sociais ............................... 23.774 20.704 112 2.958 22.493 19.581 119 2.793
Outras contas a pagar ............................................... 38.718 34.991 2 3.725 30.956 27.284 1 3.670
Adiantamento de clientes ........................................... 29.612 25.745 - 3.867 24.200 20.132 - 4.069
Total do circulante ................................................... 117.295 100.287 161 16.847 93.760 76.899 182 16.679
Não circulante
Provisão para contingências ...................................... 5.102 1.848 - 3.254 5.905 2.566 14 3.325
Empréstimos ................................................................ 147.037 147.037 - - - - - -
Outras contas a pagar ............................................... 36.845 33.747 - 3.098 60.016 60.016 - -
Total do não circulante ............................................ 188.984 182.632 - 6.352 65.921 62.582 14 3.325
Patrimônio líquido
Patrimônio social .......................................................... 1.979.456 580.353 6.855 1.392.248 1.964.881 744.838 7.605 1.212.438
Total do patrimônio líquido ..................................... 1.979.456 580.353 6.855 1.392.248 1.964.881 744.838 7.605 1.212.438
Total do passivo e patrimônio líquido .................. 2.285.735 863.272 7.016 1.415.447 2.124.562 884.319 7.801 1.232.442
Demonstrações de resultados por área de atuação

2019 2018
Assistência Demais Assistência Demais

        Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Receita operacional líquida ................................... 376.545 294.294 17 82.234 337.166 272.901 1.445 62.820
Custos dos serviços prestados ............................ (327.331) (252.428) (2.383) (72.520) (292.787) (239.009) (3.455) (50.323)
Superávit (déficit) bruto ........................................... 49.214 41.866 (2.366) 9.714 44.379 33.892 (2.010) 12.497
Despesas operacionais e administrativas
Com vendas ................................................................ (13.961) (652) - (13.309) (3.200) (2.650) - (550)
Gerais e administrativas .............................................. (24.982) (10.289) (107) (14.586) (25.569) (11.066) (550) (13.953)
Outras despesas operacionais .................................. (12.656) (7.936) (194) (4.526) (11.203) (330) (463) (10.410)

(2.385) 22.989 (2.667) (22.707) 4.407 19.846 (3.023) (12.416)
Resultado financeiro
Receitas financeiras ................................................... 26.901 18.081 19 8.801 23.003 14.273 70 8.660
Despesas financeiras ................................................. (9.941) (1.788) (135) (8.018) (274) (237) (1) (36)

16.960 16.293 (116) 783 22.729 14.036 69 8.624
Superávit do exercício ............................................ 14.575 39.282 (2.783) (21.924) 27.136 33.882 (2.954) (3.792)
Educação: Fundamentada em seus Estatutos Sociais, a Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS, possui como objetivo manter instituições de ensino que

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

         2019          2018
Superávit do exercício ......................................... 14.575 27.136

Outros resultados abrangentes ........................... - -
Resultado abrangente total ................................. 14.575 27.136

atuam em uma autêntica rede de promoção do conhecimento, de formação integral e de
inclusão social de seu corpo discente. Em 2019, a ANEAS atendeu nas Unidades
Educativas: Colégio Santo Inácio (Rio de Janeiro|RJ), Colégio Anchieta (Nova
Friburgo|RJ), Centro Educativo Padre Agostinho Castejón (Rio de Janeiro|RJ), Colégio
São Francisco Xavier (São Paulo|SP), Colégio São Luís (São Paulo|SP), Colégio Loyola
(Minas Gerais|MG), Colégio dos Jesuítas (Juiz de Fora|MG), Centro de Educação Infantil
Nhá Chica (Montes Claros|MG) e Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa
- ETE FMC (Santa Rita do Sapucaí|MG) no total de 13.532 (treze mil, quinhentos e trinta
e dois) alunos na educação básica, nos níveis da educação infantil, ensino fundamental e
médio como também nas modalidades da educação de jovens e adultos e educação pro-
fissional técnica. Assistência social: As ações ofertadas na área de assistência social vi-
sam contribuir para garantia de direitos e para que os sujeitos sejam protagonistas de sua
história, capaz de impulsionar as mudanças necessárias em nossa sociedade. Assim, na
consecução de seus objetivos institucionais e em caráter permanente, a ANEAS investe no
trabalho em rede, desenvolvendo em diversas regiões do país programas de assistência
social compostos por projetos, cujas ações estruturais e emergenciais se complementam,
objetivando a transformação da sociedade por meio da inserção e da promoção social da
população em situação de vulnerabilidade social. Em 2019 a ANEAS manteve 2 (dois) ser-
viços de assistência social diretos: Projeto Centro Santa Fé (São Paulo|SP) e Projeto Ofici-
nas Culturais Anchieta - OCA (Embu das Artes|SP), ambos localizados no estado de São
Paulo. Também manteve 19 (dezenove) projetos sociais localizados em 14 Estados, sen-
do: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio
Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Roraima
e Amazonas por meio do Programa de Assessoramento Técnico e Financeiro que possibili-
tou o atendimento 3.272 (três mil, duzentos e setenta e dois) usuários, mediante parceria
estabelecida com a Fundação Fé e Alegria do Brasil. Demais atividades: As receitas com
demais atividades refere-se substancialmente aos rendimentos das aplicações financeiras,
dos títulos e valores mobiliários e com arrendamento de terrenos e imóveis comerciais que
são arrendados por terceiros para valorização de capital e em comodato e comércio de-
correntes da edição, da impressão e distribuição de livros, cujos resultados são
monitorados e avaliados de forma integrada. As receitas desta atividade são revertidas
para apoio das atividades de educação e assistência social. As despesas deste segmento
refere-se basicamente aos gastos com pessoal administrativo, depreciação e demais gas-
tos empenhados para manutenção dos imóveis destinados a arrendamento.

10. Caixa e equivalentes de caixa       2019      2018
Caixa e bancos .............................................................................. 1.284 2.161
Aplicações financeiras (a) .............................................................. 93.579 94.426

94.863 96.587
(a) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos ban-
cários, remuneradas a taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) com rendimen-
to entre 90% e 107% do CDI (97% a 101% do CDI em 2018), que são de alta liquidez e
podem ser prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.
11.  Títulos e valores mobiliários         Remuneração       2019      2018
CDBs - Renda Fixa .............................. 90% a 107% do CDI 198.799 196.389
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são utilizados como
reserva financeira da Associação para manutenção de suas obras, de forma que não são
utilizadas no fluxo usual do caixa da Associação.
12. Contas a receber       2019       2018
Contas a receber de alunos (a) ................................................... 16.953 15.342
Alugueis a receber ......................................................................... 9.032 7.978
Contas a receber de vendas ....................................................... 2.459 3.106
Outras contas a receber ............................................................... 1.486 2.311
Subtotal .......................................................................................... 29.930 28.737
Provisão para perdas de crédito esperadas - Alunos ................. (11.619) (11.728)
Provisão para perdas de crédito esperadas - Vendas ................ (1.018) (1.105)
Provisão para perdas de crédito esperadas - Aluguéis .............. (2.449) (1.132)
Subtotal .......................................................................................... (15.086) (13.965)
Total ................................................................................................ 14.844 14.772
(a) O saldo de contas a receber de alunos representa mensalidades já emitidas, porém
não recebidas e acordos firmados com estudantes de mensalidades vencidas. Provisão
para perda de crédito esperada: A Associação utiliza uma matriz de provisões para a
mensuração de perda de crédito esperada com o contas a receber de alunos, vendas e
aluguéis. As taxas de perdas são calculadas por meio de uso de „rolagem‰ com base na
probabilidade de um valor avançar por estágios sucessivos de inadimplemento até a baixa
completa. A tabela a seguir demonstra a exposição ao risco de crédito e perdas de crédito
esperadas para o contas a receber em 31 de dezembro de 2019:

Alunos
Aluguéis Vendas

                              Taxa média ponderada Saldo Provisão Saldo Provisão Saldo Provisão
                                  de perda estimada contábil perda  para de contábil para perda de contábil para perda de

Alunos Aluguéis  Vendas         bruto   crédito esperada          bruto crédito esperada        bruto  crédito esperada
À vencer 0,69% 0,22% 2,32% 1.459 (10) 6.226 (14) 1.466 (34)
Vencidos
De 01 à 30 dias 10,75% 63,21% 28,57% 1.246 (134) 443 (280) 7 (2)
De 31 à 60 dias 14,01% 67,86% 33,33% 678 (95) 112 (76) 6 (2)
De 61 à 90 dias 18,08% 72,67% 0,00% 531 (96) 161 (117) - -
De 91 à 180 dias 27,99% 75,75% 0,00% 1.222 (342) 268 (203) - -
De 181 à 360 dias 49,07% 85,91% 0,00% 1.718 (843) 447 (384) - -
Acima de 361 dias 100,00% 100,00% 100,00% 10.099 (10.099) 1.375 (1.375) 980 (980)
Total 16.953 (11.619) 9.032 (2.449) 2.459 (1.018)

A provisão para perda esperada constituída para cobrir eventuais perdas de contas a
receber apresentaram a seguinte movimentação:
Saldo em 1º de janeiro de 2018 ................................................................. (11.776)
Baixa de provisão ........................................................................................... 1.931
Complemento de provisão pelo critério econômico ...................................... (3.043)
Incorporação AJEAS ....................................................................................... (1.077)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ........................................................... (13.965)
Baixa de provisão ........................................................................................... 2.333
Complemento de provisão pelo critério econômico ...................................... (3.454)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ........................................................... (15.086)
13. Outras contas a receber       2019      2018
Adiantamentos diversos (a) ........................................................... 9.447 15.617
Outras contas a receber ............................................................... 90 93
Outros ............................................................................................. 1.583 1.413

11.120 17.123
Circulante ....................................................................................... 10.195 17.123
Não circulante ................................................................................ 925 -
(a) Refere-se, substancialmente, a saldo de adiantamento de férias a funcionários e adi-
antamentos a fornecedores. 14. Propriedade para investimento: As propriedades para
investimento da Associação são contabilizadas ao custo, conforme apresentado a seguir:

Transfe-
Transfe- rências
rências de Saldo

  Saldo em entre utili- em
31/12/2018 Adições Baixas rúbricas dades(a) 31/12/2019

Terrenos ................ 392.363 - (804) - 82.800 474.359
Prédios e edificações 459.169 - (242) 511 166.239 625.677
Imobilizações em
  andamento ......... 511 - - (511) 1.474 1.474
Total custo ........... 852.043 - (1.046) - 250.513 1.101.510
Prédios e edificações (72.100) (10.692) 80 - (39.293) (122.005)
Total depreciação (72.100) (10.692) 80 - (39.293) (122.005)
Propriedade para
  investimento líquido 779.943 (10.692) (966) - 211.220 979.505

Transfe-
rências Incor- Saldo

  Saldo em entre poração em
31/12/2017 Adições Baixas rubricas     Ajeas 31/12/2018

Terrenos ............... 392.356 - (243) - 250 392.363
Prédios e edificações 440.035 - (297) 19.031 400 459.169
Imobilizações em
  andamento ........ 19.013 593 (64) (19.031) - 511
Total custo .......... 851.404 593 (604) - 650 852.043
Prédios e edificações (63.607) (8.543) 105 - (55) (72.100)
Total depreciação (63.607) (8.543) 105 - (55) (72.100)
Propriedade para
  investimento líquido 787.797 (7.950) (499) - 595 779.943
(a) As transferências de utilidades se devem ao imóvel da Rua Haddock Lobo, 400 e Rua
Bela Cintra, 967, pois com a mudança na localidade do Colégio São Luis, estes imóveis
passaram a ser registrados como propriedade para investimento. Propriedades para inves-
timento incluem os terrenos e imóveis comerciais que são arrendados para terceiros, para
valorização de capital e em comodato. O arrendamento tem um período inicial não
revogável de 30 meses com o valor anual do aluguel indexado a índices de preços ao
consumidor. Nenhum aluguel contingente é cobrado. Mensuração do valor justo: Em
31 de dezembro de 2019 o valor justo de todas as propriedades para investimentos fo-
ram mensuradas em R$ 1.888.070 (R$ 1.228.581 em 2018). 15. Imobilizado: As movi-
mentações do custo e da depreciação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2019 e 2018 estão demonstradas nos quadros abaixo:

Transfe-
Transfe- rências
rências entre

entre utili- Saldo
  Saldo em rúbricas dades(a) em

Custo 31/12/2018 Adições Baixas          (a) (nota 14) 31/12/2019
Terrenos ................ 514.938 23.276 - (26) (82.800) 455.388
Prédios e edificações 495.793 9.918 (237) 15.753 (166.239) 354.988
Veículos ................. 4.878 246 (369) - - 4.755
Móveis e utensílios 18.930 1.121 (1.096) - - 18.955
Usina fotovoltáica . 7.323 - - - - 7.323
Equipamentos e
 instalações ........... 39.348 3.918 (754) 347 - 42.859

Transfe-
Transfe- rências
rências entre

entre utili- Saldo
  Saldo em rúbricas dades(a) em

Custo 31/12/2018 Adições Baixas          (a) (nota 14) 31/12/2019
Imobilizações em
  andamento (a) (b) 34.373 158.275 (14) (16.357) (1.474) 174.803
Total Custo ........... 1.115.583 196.755 (2.471) (282) (250.513) 1.059.072
Prédios e edificações (101.523) (18.531) 250 - 39.293 (80.511)
Veículos ................. (3.998) (302) 302 - - (3.998)
Móveis e utensílios (11.256) (1.342) 670 - - (11.928)
Equipamentos e
  instalações .......... (22.150) (3.750) 557 - - (25.343)
Total Depreciação (138.927) (23.925) 1.779 - 39.293 (121.780)
Provisão para perdas (133) (149) - 282 - -
Saldo líquido ....... 976.523 172.681 (691) - (211.220) 937.292

Transfe-
rências Incor- Saldo

  Saldo em entre poração em
Custo 31/12/2017 Adições Baixas rubricas     Ajeas 31/12/2018
Terrenos ............... 352.293 124.425 - 4.723 33.497 514.938
Prédios e edificações 437.470 749 - 23.188 34.386 495.793
Veículos ................ 4.469 309 - - 100 4.878
Móveis e utensílios 15.882 2.290 - - 758 18.930
Usina fotovoltáica - - - 7.323 - 7.323
Equipamentos e
  instalações ......... 26.895 2.859 - - 9.594 39.348
Imobilizações em
  andamento ........ 28.584 38.383 - (35.234) 2.640 34.373
Total Custo .......... 865.593 169.015 - - 80.975 1.115.583
Prédios e edificações (78.428) (14.263) - - (8.832) (101.523)
Veículos ................ (3.543) (443) - - (12) (3.998)
Móveis e utensílios (7.906) (2.063) - - (1.287) (11.256)
Equipamentos e
  instalações ......... (15.486) (1.867) - - (4.797) (22.150)
Total Depreciação (105.363) (18.636) - - (14.928) (138.927)
Provisão para perdas (2.947) - 2.814 - - (133)
Saldo líquido ...... 757.283 150.379 2.814 - 66.047 976.523
(a) As transferências de obras em andamento referem-se substancialmente ao encerra-
mento de obras na Avenida Paulista (SP), Rua Eduardo Porto (MG), Rua do Vasco (MG) e
Avenida Dr. Cristiano Guimarães (MG). (b) Refere-se substancialmente as obra em anda-
mento em 31 de dezembro de 2019 pela construção da nova sede do Colégio São Luís
em 2020, conforme anunciado em 24 de março de 2018. A conclusão desta obra e a
inauguração do colégio ocorreu em 27 de janeiro de 2020.
16. Empréstimos
Instituição financeira         Natureza          Taxa de juros       2019       2018
Banco Bradesco S.A. ..... Capital de giro 1,7661% a.a. + CDI 147.037 -
Total ................................ 147.037 -
Passivo circulante ........... - -
Passivo não circulante ... 147.037 -
A captação deste empréstimo visa a geração de capital de giro para que a Associa-
ção possa gerir os custos da construção da nova Sede do Colégio São Luis (nota
15b). Este contrato possui período de carência de 36 meses, de modo que os pa-
gamentos de principal e juros se iniciarão em março de 2022 com término previsto
para janeiro de 2034. A movimentação dos empréstimos e financiamentos está de-
monstrada a seguir:
Instituição Modalidade       2018 Captações Encargos       2019
Bradesco ............... Capital de giro - 140.000 7.037 147.037
Total geral ............ - 140.000 7.037 147.037
16.1. Composição das parcelas de longo prazo
Instituição
 financeira    2021    2022    2023    2024    2025 2026 a 2033       Total
Banco
 Bradesco S.A. - 13.712 14.483 14.483 14.483 89.876 147.037
Total ............. - 13.712 14.483 14.483 14.483 89.876 147.037
16.2. Garantias: As principais garantias oferecidas para pagamento dos emprésti-
mos citados anteriormente são: (a) Cessão fiduciária de direitos creditórios, oriundos
de alugueis de imóveis; e (b) Alienação fiduciária de bens imóveis com valor mínimo
mensal de R$ 4.500. Não há cláusulas restritivas („Covenants‰) para este contrato
de empréstimo.

17. Obrigações trabalhistas e sociais        2019       2018
Provisão para férias ....................................................................... 14.917 14.366
FGTS a recolher ............................................................................. 1.604 1.340
Salários a pagar ............................................................................. 6.854 6.649
Outros ............................................................................................. 399 138

23.774 22.493
18. Outras contas a pagar .........................................................       2019       2018
Imóveis a pagar (a) ........................................................................ 67.717 97.615
Ajuste a valor presente sobre imóveis a pagar ............................ (2.984) (11.810)
Receita diferida .............................................................................. 3.320 490
Outras contas a pagar .................................................................. 7.510 4.677

75.563 90.972
Circulante ....................................................................................... 38.718 30.956
Não circulante ................................................................................ 36.845 60.016
(a) O saldo de imóveis a pagar nas demonstrações financeiras refere-se substancialmente,
a aquisição de terreno situado na Avenida Doutor Dante Pazzanese número 295 -
Ibirapuera - São Paulo, o qual será a sede do Colégio São Luis a partir de 2020. Em
garantia da dívida reconhecida e confessada, foi oferecido o próprio ativo. As parcelas a
pagar dos imóveis tem o seguinte cronograma de pagamento:

Contas a pagar       AVP
2020 .................................................................................... 36.217 (2.598)
2021 .................................................................................... 31.500 (386)
Total ..................................................................................... 67.717 (2.984)
19. Adiantamento de clientes       2019       2018
Mensalidades antecipadas ................................................ 23.071 19.670
Aluguéis antecipados ......................................................... 2.672 1.108
Venda de livros e revistas ................................................... 3.334 3.257
Outras receitas antecipadas .............................................. 535 165

29.612 24.200
O saldo de adiantamento de clientes nas demonstrações financeiras referem-se, substan-
cialmente, às matrículas e mensalidades, alugueis antecipados e venda de livros e revistas
de trabalhos gráficos, recebidas antecipadamente, onde serão reconhecidas ao resultado
do exercício de acordo com o regime de competência. 20. Provisão para contingências
e depósitos judiciais: a. Provisão para contingências: A Associação é parte envolvida
em processos trabalhistas, cíveis e fiscais, e estão discutindo essas questões tanto na es-
fera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por de-
pósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são
estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela opinião de seus consultores
legais externos. Para cobertura das perdas consideradas como prováveis, foram constituí-
das provisões nos montantes indicados a seguir:

      2019       2018
Trabalhista ........................................................................... 4.862 5.686
Civeis ................................................................................... 240 219
Total de contingências ........................................................ 5.102 5.905
Movimentação dos processos no exercício

Saldo em Saldo em
31/12/2018 Adição Utilização  31/12/2019

Trabalhista ............................. 5.686 178 (1.002) 4.862
Cíveis ..................................... 219 35 (14) 240
Total ...................................... 5.905 213 (1.016) 5.102
b. Depósitos judiciais: Estão registrados nesta conta os depósitos judiciais fiscais,
atualizados pelos índices oficias até a data do balanço, sendo esta sua movimentação e
composição:

31/12/2018 Adições Baixas Atualização 31/12/2019
Pis sobre folha
  de pagamento (i) 25.908 276 - 1.126 27.310
Trabalhistas ........... 1.020 862 (68) 2 1.816
ICMS - Depositos .. 56 - (30) - 26
Outros .................... 5.209 660 - 171 6.040

32.193 1.798 (98) 1.299 35.192
As principais naturezas podem ser resumidas a seguir: (i) PIS sobre folha de pagamento -
a Associação possui processo judicial para reconhecer o direito líquido e certo da empresa
à imunidade prevista no art. 195, Parágrafo 7À da Constituição Federal, afastando a
inconstitucional exigência do recolhimento da constribuição ao PIS, tal como atualmente
previsto na Medida Provisória nÀ 2158-35/01, de 24 de agosto de 2001. Os valores ques-
tionados foram depositados em juízo até março 2019, aguardando a decisão final do pro-
cesso e retorno dos valores depositados em juízo.
21. Partes relacionadas - a. Saldos com partes relacionadas
Saldos       2019      2018
Ativo não circulante
Empréstimos - partes relacionadas
Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS .. 3.304 3.110
Companhia de Jesus  Jesuítas (b) ............................................ 6 4
Outras partes relacionadas ........................................................... 6 13

3.316 3.127
b. Transações com partes relacionadas
Resumo das despesas de convênios firmados com partes relacionadas
Partes relacionadas ...................................................................       2019       2018
Fundação Fé e Alegria (nota 26) ................................................. 5.811 6.581
AJEAS  Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social (a) 11.313 3.312
Companhia de Jesus (b) ............................................................... 4.314 2.800
ASAV  Associação Antonio Vieira (c) ........................................... 3.195 140
CEAS  Centro de Estudos de Ação Social ................................. 54 39
Associação Feminina Prev. Combate ao Câncer ......................... 29 -
JESLEQ  Provincia dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil - 433
AIA  Santuário Anchieta .............................................................. - 121
Nuepo  Nucleo Pobreza Pieter Lourdinha ................................ - 50
ANI  Associação Nacional de Instrução ..................................... - 37
Educandario Carlos Chagas ......................................................... - 23

24.716 13.536
A seguir, detalhamos as principais operações com as partes relacionadas constantes nas
composições acima: (a) O objetivo deste convênio é realizar, atividades de formação políti-
ca cidadã, oferecendo espaços de diálogos que tratam de temas atuais, contribuindo
para a formação de visão crítica da realidade brasileira, incentivar iniciativas apostólicas
nas áreas espiritual, social e cultural, promover formação acadêmica dos estudantes que
ingressarem no ano letivo da Faculdade Jesuíta, sustentabilidade acadêmica e física e
acolher as necessidades dos Jesuítas em quaisquer Comunidade de Saúde e Bem-Estar.
(b) O objetivo deste convênio é a conjunção de esforços para em união oferecer a tercei-
ros de vida consagrada, os serviços de assistência em casa de repouso para idosos, com
fornecimento das dependências físicas e infra estrutura necessária, destinadas a domicílio
coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 70 anos ou, em estado de
vunerabilidade que justifique sua estadia, com ou sem vínculo familiar, em condições de
liberdade, dignidade e cidadania, em conformidade com o que estabelece a Lei nÀ
10.741 de 1À de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. (c) O objetivo deste convênio é a
formação política cidadã, oferecendo espaços de diálogos que tratam de temas atuais,
contribuindo para a formação de visão crítica da realidade brasileira, desenvolvimento de
metodologia de educação popular na Escola Municipal João Paulo II, contrinuição na for-
mação das crianças a partir das vivências e cotidiano, iniciativas focadas em temáticas co-
muns ligadas a promoção da justiça socioambiental da Rede Jesuíta no país, missão
indigenista da província de Manaus beneficiando todos os povos indígenas dos Estados
em que os missionários jesuítas e não-jesuíta atuem, defesa e prevenção do meio ambi-
ente e serviço de atendimento a migrantes e refugiados. c. Remuneração do pessoal-
chave da administração: Os diretores da Associação compõem o quadro de pessoal-
chave de sua administração e não recebem remuneração pela prestação de seus servi-
ços, conforme a sua previsão estatutária. 22. Patrimônio líquido: Patrimônio social:
Conforme estatuto social, a Associação deve aplicar integralmente seus recursos na ma-
nutenção de seus objetivos institucionais, não podendo, como consequência, não poderá
distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de
participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente incor-
porado ao patrimônio social. No caso de extinção da Associação, seu patrimônio, por von-
tade expressa da instituidora, será incorporado ao da Companhia de Jesus. Ajuste de
avaliação patrimonial (reavaliação de bens): O ajuste de avaliação patrimonial foi
constituída em decorrência da atribuição do „deemed cost‰ no momento da aplicação pela
primeira vez das normas da CPC, da rubrica de imóveis do ativo imobilizado, com base em
laudo de avaliação elaborado por consultoria especializada. O ajuste de avaliação
patrimonial está sendo realizada por depreciação ou baixa dos bens reavaliados contra o
superávit acumulado. Não foram constituídos o imposto de renda e a contribuição social
diferidos em decorrência de a Associação possuir imunidade tributária.
23. Receita operacional       2019       2018
Receitas de ensino ........................................................................ 338.228 319.896
Receitas patrimoniais ..................................................................... 68.736 68.311
Receitas com vendas (b) ............................................................... 19.461 3.209
Receitas com contribuições (a) ..................................................... 6.136 1.967
Receitas com trabalhos voluntários .............................................. 1.480 1.557
Receitas com subvenções publicas e privadas ............................ 171 -
Outros receitas ............................................................................... 10.927 12.059

445.138 406.999
Cancelamentos e devoluções ...................................................... (303) (203)
Bolsas institucionais ........................................................................ (21.077) (21.114)
Bolsas Cebas (nota 26) ................................................................ (47.213) (48.516)

(68.593) (69.833)
376.545 337.166

(a) O saldo de Receitas com contribuições se refere substancialmente a receita dos imó-
veis reintegrados no patrimonio da ANEAS conforme reunião de diretoria realizada no dia
25/03/2019, regularizando os patrimonios da cidade de Anchieta no Espirito Santo, denomi-
nado Santuario Padre Anchieta, com endereço base na praça do santuario, 240, centro.
Representados pelo Terreno e Mosteiro, Terreno e Residência descritos na matricula 2.577/
15571 e pelo Terreno, Santuario e Museu descritos na matricula 2.320, ambos do 1À Oficio
de Registro de imóveis de Anchieta/ES, que então erão utilizados na missão dos jesuítas do
leste equatorial do Brasil - JESLEQ. O valor justo dos imóveis foram determinados conforme
laudo 02872-2019 por avaliadores imobiliarios externos independentes que avaliaram estes
imóveis ao valor de R$ 7.020, sendo R$ 4.120 referente a terreno e R$ 2.900 de
edificações. Em virtude de não haver contrapartida a ser cumprida pela Entidade pela
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destinação deste ativo, o valor referente ao terreno (R$ 4.120) foi contabilizado como recei-
ta com contribuições no resultado do exercício. O valor refente as edificações (R$ 2.900), foi
contabilizado em contrapartida a rubrica de Outras contas a pagar no Passivo Circulante e
Não Circulante e está sendo apropriado para a receita de acordo com a vida útil da
edificação. (b) Refere-se a venda de livros e revistas pelas Edições Loyola. O aumento em
2019 quando comparado a 2018 é decorrente de que esta operação começou a ser efe-
tuado a partir 1  de novembro de 2018 pela Associação, após incorporação de acervo líqui-
do cindido da Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS.
Tipo de Natureza e época do cumprimento Reconhecimento
produto das obrigações de desempenho, da receita conforme

incluindo condições de pagamento o CPC47
significativas

Prestação O cliente obtem o controle das receitas A receita é reconhecida
 de serviços com mensalidades de ensino no momento na extensão em que for
  educacionais da prestação de serviço. provável que benefícios

   econômicos futuros
Uma receita não é reconhecida se serão gerados para a
há uma incerteza significativa na Associação e quando
sua realização puder ser mensurada

de forma confiável.
As receitas com
contribuições  dos
alunos (mensalidades)
são apuradas em
conformidade com o
regime de competência
dos exercícios, levando-se
em consideração os
períodos de referência.

Patrimoniais Os valores relacionados aos arrendamentos A receita é reconhecida
mercantis operacionais referem-se, no resultado pelo método
substancialmente, aos recebimentos linear pelo prazo de
de alugueis,  que possuem prazos arrendamento contratado.
contratuais de período inicial de 30 meses
com valor anual do aluguel indexado
a índices de preços ao consumidor

Vendas de O cliente obtêm o controle dos produtos A receita é reconhecida
 mercadorias quando os produtos são despachados quando as mercadorias

do depósito  da Associação. As faturas são são despachadas do
emitidas e a receita é reconhecida depósito da Associação
neste momento.

24. Despesa por natureza
Despesas por função       2019       2018
Custos dos serviços prestados ..................................................... (327.331) (292.787)
Despesas com vendas .................................................................. (13.961) (3.200)
Despesas gerais e administrativas ................................................ (24.982) (25.569)
Outras (despesas) operacionais ................................................... (12.656) (11.203)

(378.930) (332.759)
Despesas por natureza
Despesas com pessoal ................................................................. (220.012) (207.746)
Depreciação e amortização .......................................................... (34.091) (28.149)
Despesas com serviços ................................................................. (38.265) (36.080)
Despesas assistenciais (nota 26 e 21b) ...................................... (24.716) (13.536)
Despesas com materiais ................................................................ (16.402) (15.291)
Serviços básicos ............................................................................. (8.423) (6.652)
Despesas com viagens ................................................................. (4.189) (4.085)
Despesas com patrimônio e utilidades ......................................... (12.750) (8.700)
Custos sobre vendas .................................................................... (13.122) (1.515)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa ............................. (1.121) (1.112)
Despesas com propaganda e marketing ..................................... (755) (629)
Trabalhos voluntários ..................................................................... (1.480) (1.557)
Provisão para obsolescência ......................................................... (82) (1.752)
Subvenções públicas ou privadas ................................................ (171) -
Provisão para contingência ........................................................... 803 (1.397)
Outras despesas ........................................................................... (4.156) (4.558)

(378.930) (332.759)
25. Resultado financeiro       2019       2018
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras ................................................ 18.359 19.730
Outras receitas financeiras ............................................................ 8.542 3.273

26.901 23.003
Despesas financeiras
Descontos concedidos .................................................................. (732) (226)
Ajuste a valor presente ................................................................. (8.826) -
Outras despesas financeiras ......................................................... (383) (48)
........................................................................................................ (9.941) (274)

16.960 22.729
26. Benefícios sociais ofertados por meio da concessão de bolsas de estudo, Be-
nefícios Tipo 1 e Tipo 2 ao aluno bolsista e ações socioassistenciais com base na
Lei 12.101/2009 e 12.868/2013, regulamentada pelo Decreto 8.742/1993 e Portaria
Normativa MEC nº 15/2017: Desde sua fundação em agosto de 1900, a ANEAS valoriza
os conceitos de cidadania, ética e solidariedade e cumpre sua Missão dedicando-se para
que as ações por ela desenvolvidas sejam respostas efetivas às demandas sociais. Em
cumprimento a sua Missão e em consonância com a legislação vigente, a ANEAS possui
como área preponente a Educação, a qual presta serviços em conformidade com a Lei nÀ
9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e tem por premissa que a educação é elemento constitutivo do ser humano e,
portanto, deve estar presente desde o momento em que ele nasce, como meio e condi-
ção de formação, desenvolvimento, integração social e realização pessoal. A ANEAS tam-
bém ofertou em 2019 ações socioassistenciais na área da Assistência Social, visando con-
tribuir para garantia de direitos e para que os sujeitos sejam protagonistas de sua história.
As ações foram desenvolvidas por meio de serviços, programas e projetos os quais propor-
cionaram aos usuários atendidos: acolhimento, convivência e socialização de famílias e in-
divíduos de acordo com a identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. a.
Educação: A ANEAS desenvolveu suas atividades de Educação e Assistência Social por
meio de suas unidades mantidas que estão concentradas nos Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais, conforme descritas abaixo:
Minas Gerais
Centro de Educação Infantil Nhá Chica
Colégio dos Jesuítas
Colégio Loyola
Escola Técnica de Eletrônica - ETE FMC
Rio de Janeiro
Centro Educativo Padre Agostinho Castejón
Colégio Anchieta
Colégio Santo Inácio
São Paulo
Centro Santa Fé
Colégio São Francisco Xavier
Colégio São Luís
Mantenedora
Oficinas Culturais Anchieta - OCA

Na área de educação implantou diretrizes que são seguidas em todas as unidades
educativas, buscando integração no modo de proceder das obras de forma a garantir
o acesso, a permanência e a conclusão escolar do aluno bolsista, afirmando os princí-
pios, diretrizes e objetivos da Missão Jesuíta. Essas políticas visam a excelência no aco-
lhimento do aluno voltada ao sucesso acadêmico. A aferição das condições
socioeconômicas das famílias dos alunos bolsistas para o ensino básico, no processo
de concessão de bolsas de estudo e de benefícios complementares, busca a compe-
tência técnica e o cumprimento das legislações vigentes, sendo que para tal constituiu-
se equipe provida de assistente social em cada unidade educacional. No exercício de
2019, a ANEAS prestou serviços na Educação Básica nos três níveis de ensino: Ensino
Infantil, Fundamental e Médio e também nas modalidades da Educação de Jovens e
Adultos e Educação Profissional Técnica. Em conformidade com o artigo 13 da Lei nÀ
12.101/2009 e suas modificações com a Lei 12.868/2013, como também seu Decreto
regulamentador nÀ 8.242/2014 e Portaria Normativa MEC n  15/2017, concedeu bol-
sas de estudo e benefícios Tipo 1 e Tipo 2 à alunos que comprovaram perfil
socioeconômico de acordo com as regras da legislação vigente: (i) Bolsas de Estudo -
Concessão de bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) a alunos com perfil
socioeconômico estabelecido na Lei 12.101/09 e suas modificações com a Lei 12.868/
2013, Decreto regulamentador nÀ 8.242/2014 atendendo também as padronizações
previstas na Portaria Normativa MEC nÀ 15/2017 para Educação Básica. (ii) Benefícios
Tipo 1 e Tipo 2 - Foram ofertados benefícios Tipo 1 e 2 a alunos beneficiados com
bolsas de estudo integral, objetivando a permanência do estudante na Unidade
Educativa, conforme Lei 12.101/2009 e suas modificações na Lei 12.868/2013 e De-
creto regulamentador nÀ 8.242/2014, atendendo também as padronizações previstas
na Portaria Normativa MEC nÀ 15/2017. Conforme determina a Lei 12.101/2009, arti-
go 13 e incisos, a ANEAS demonstra no quadro a seguir a oferta das bolsas de estu-
do com o quantitativo de alunos beneficiados, na relação de 1 (uma) bolsa de estudo
integral, para cada 5 (cinco) alunos pagantes, para o exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2019.
Quadro da distribuição das bolsas de estudo - quantitativo de alunos em 31 de de-
zembro de 2019 - Educação Básica
Educação básica      Em quantidade
1- Alunos base ...................................................................................... 13.532
2 - Alunos pagantes ............................................................................. 10.633
3- Necessidade: 1/5 ............................................................................. 2.127
(+) Bolsas de estudo integrais ............................................................... 1.759
(+) Bolsas de estudo integrais e com deficiência (1,2) ......................... 3
(+) Bolsas de estudo integrais e em tempo integral (1,4) .................... 410
(+) Bolsas de estudo parciais de 50% ................................................... 138
4 - (=) Total de bolsas de estudo ........................................................ 2.406
5- (+) Benefícios complementares (conversão) ............................. 124
6- (=) Diferença de bolsas de estudo a maior ................................ 403
Conforme quadro acima, na Educação Básica, a ANEAS beneficiou alunos com bolsas de
estudo, na seguinte proporção: 1.759 alunos com bolsas de estudo integrais, 3 alunos
com bolsas de estudo integrais e com deficiência, 410 alunos com bolsas de estudo inte-
grais em tempo integral, e ainda, bolsas de estudo parciais para 138 alunos. A distribuição
dos benefícios Tipo 1 e Tipo 2, prevista na Portaria Normativa MEC nÀ 15, de 11 de agos-
to de 2017, converteu o montante de R$ 2.497.920 (dois milhões, quatrocentos e no-
venta e sete mil, novecentos e vinte reais) em 124 bolsas de estudo integrais. Na relação
com o mínimo devido (1 bolsa de estudo para cada 5 alunos pagantes), foram concedi-
das 403 bolsas de estudo acima do mínimo devido para o cumprimento da Lei 12.101/
2009. A ANEAS apresenta no quadro a seguir a distribuição das gratuidades em bolsas
de estudo e benefícios tipo 1 e tipo 2:
Apuração das gratuidades concedidas Em milhares de R$
Valor das bolsas de estudo integrais .................................................... 42.840
(+) Valor das bolsas de estudo parciais ................................................ 1.876
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - transporte ...... 515
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - uniforme ........ 112
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - material didático 884
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - alimentação ... 923
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - outros ............ 63
(=) Total da gratuidade concedida ........................................................ 47.213
A ANEAS ofertou em 2019, o valor de R$ 47.213 em gratuidade, por meio da conces-
são de bolsas de estudo e benefícios Tipo 1 e Tipo 2 aos alunos bolsistas integrais.
Em relação ao Certificado Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da ANEAS, o mes-
mo foi deferido por meio da Portaria nÀ 701, de 18 de novembro de 2014. Conforme
determinação do artigo 40 da Lei nÀ 12.101/2009 e suas modificações com a 12.868/
2013, como também seu Decreto regulamentador nÀ 8.242/2014. Em consonância
com a legislação vigente, a ANEAS procedeu a entrega da documentação em meio físi-
co, para renovação do próximo triênio 2014 a 2017, junto ao Ministério da Educação
(MEC) em 01 de dezembro de 2014, sob nÀ de processo 23000.013794/2014-81, o
qual encontra-se aguardando análise, SEI/MEC 0608107 emitida em 27 de março de
2017 e procedeu novamente, conforme obrigação legal a entrega da documentação
em meio físico, junto ao Ministério da Educação MEC para renovação MEC/SERES/
triênio 2018 a 2020, protocolo emitido em 11/12/2017 - Processo nÀ 23000.047949/
2017-25, prestou contas do ano de 2018, protocolo em 29/04/2019, o qual encontra-
se aguardando análise conforme SEI/MEC 1742018 emitida em 07/10/2019 - processo
nÀ 23000.028383/2019-02. As unidades educacionais mantêm seu cadastro atualiza-
do no EDUCACENSO (Dados do Censo Escolar da Educação Básica). A ANEAS proce-
deu afim de cumprir com o Despacho nÀ 20, de 27 de abril de 2018 (D.O.U. de 30/04/
2018), prorrogado pelo Despacho nÀ 85 de 29 de novembro de 2018, (D.O.U. 30/11/
2018), que exige o cadastramento de usuário e inserção, no módulo de
monitoramento do SisCebas-educação, contudo o Despacho nÀ 10 de 26 de fevereiro
de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 27 de fevereiro de 2019, Seção 1,
pág. 27, suspendeu o Despacho nÀ 20/2018, devido manutenção do Sistema. b. As-
sistência social: A ANEAS desenvolveu suas atividades na área da assistência so-
cial em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2014), Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), Norma Operacional Básica (NOB-SUAS/
2005), Norma Operacional Básica em RH (NOB-SUAS-RH/2006), Resolução CNAS nÀ
109/2014 (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais); Resolução nÀ 14/
2014 do CNAS (Parâmetros Nacionais para a inscrição das entidades e organiza-
ções de assistência social, bem como dos serviços, programas e projetos) e Resolu-
ção nÀ 27/2011 do CNAS (Caracteriza as Ações de Assessoramento e Defesa e Ga-
rantia de Direitos no âmbito da Assistência Social). O trabalho realizado teve como
objetivo otimizar as relações sociais estabelecidas de forma a garantir que cada indi-
víduo seja visto como sujeito de direitos e protagonista de sua história. Desenvolveu
serviços, programas e projetos que proporcionaram as comunidades locais o acolhi-
mento, convivência e socialização de famílias e indivíduos de acordo com a identifica-
ção da situação de vulnerabilidade apresentada. Os serviços, programas e projetos
estão organizados nos seguintes seguimentos: (i) Serviço de Atendimento - Prote-
ção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O Serviço
de Atendimento foi realizado em 2019 em 2 (duas) Unidades Diretas no estado de
São Paulo.

Usuários Realizado
Unidades diretas atendidos (Em
proteção social básica    . Nome do serviço           .         (2019) milhares R$)
Centro Santa Fé Resgatando a história,
CNPJ 33.544.370/0039-11 fortalecendo vínculos e

construindo cidadania 95 1.565
Oficinas Culturais Projeto Oficinas Culturais
 Anchieta - OCA  Anchieta - OCA             159             1.101
CNPJ 33.544.370/0006-53 254 2.666

Usuários Realizado
Unidades diretas atendidos (Em
proteção social básica    . Nome do serviço           .         (2018) milhares R$)
Centro Santa Fé Resgatando a história,
CNPJ 33.544.370/0039-11 fortalecendo vínculos e

construindo cidadania 181 898
Oficinas Culturais Projeto Oficinas Culturais
 Anchieta - OCA  Anchieta - OCA             228             1.028
CNPJ 33.544.370/0006-53 409 1.926
(ii) Serviço de Assessoramento Técnico/Financeiro - O Programa de
Assessoramento Técnico e Financeiro foi desenvolvido e monitorado diretamente
pela ANEAS, por meio dos seguintes procedimentos: abertura de edital, análise e
revisão dos serviços apresentados e formalização da parceria, por meio de Instru-
mento de Parceria. Após, iniciamos o acompanhamento bimestral norteado pela
Política Institucional. A Fundação Fé e Alegria do Brasil foi a entidade parceira no
desenvolvimento desse programa em 2019, sendo ela devidamente certificada
(CEBAS) e suas mantidas inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social e
demais Conselhos pertinentes, conforme quadro abaixo:

Realizado
Assessoramento Usuários (Em
técnico e financeiro atendidos milhares
Instituição  Parceira Nome do projeto                                     .       (2019)           R$)

Fortalecendo vínculos na Missão de
Fé e Alegria e Assessoria Técnica aos
Centros Sociais (19 projetos apoiados
- atuando em 14 estados brasileiros:
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Espírito Santo, Bahia, Ceará, Rio Grande
do Norte, Pernambuco, Tocantins, Paraíba,

Fundação Fé e Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande
Alegria/Sede Nacional do Sul e Amazonas).        3.272       5.811
Abrangência Territorial - Serviços Diretos e Projetos Sociais Apoiados

(iii) A Entidade também aplicou suas rendas em outras Instituições sem fins lucrativos com o
intuito de difundir a promoção de ética e fé cristã propugnadas pela Companhia de Je-
sus. As atividades e Projetos atendem aos fins institucionais da ANEAS, segue abaixo os
valores investidos:
Partes relacionadas       2019       2018
Fundação Fé e Alegria ................................................................. 5.811 6.581
AJEAS  Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social . 11.313 3.312
Companhia de Jesus .................................................................... 4.314 2.800
ASAV  Associação Antonio Vieira ................................................ 3.195 140
CEAS  Centro de Estudos de Ação Social ................................. 54 39
Associação Feminina Prev. Combate ao Câncer ......................... 29 -
JESLEQ  Provincia dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil - 433
AIA  Santuário Anchieta .............................................................. - 121
Nuepo  Nucleo Pobreza Pieter Lourdinha ................................ - 50
ANI  Associação Nacional de Instrução ..................................... - 37
Educandario Carlos Chagas .........................................................              -           23

24.716 13.536
27. Certificados, imunidades, isenções e renúncia fiscal: Certificados,
imunidades e isenções: A Associação possui imunidade de impostos sobre o
patrimônio, renda e serviços prestados, com base no artigo 150 da Constitui-
ção Federal. Destacamos também o seguinte: Contribuição Patronal ao Institu-
to Nacional de Seguro Social (INSS)  a ANEAS, entidade sem fins lucrativos,
de caráter beneficente de assistência social, com atividade nas áreas educaci-
onal, assistencial, cultural e religiosa, reconhecida de utilidade pública, é de-
tentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS/
MEC (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) na área de
Educação - Processo nÀ 71000.115008/2009-64 - com validade até 31/12/
2014 - conforme Portaria 701 do MEC - SERES de 18/11/2014 - Protocolo de
Renovação MEC/SERES/SIDOC emitido em 01/12/2014 - Processo nÀ
23000.013794/2014-81 o qual encontra-se aguardando análise, conforme
SEI/MEC 0608107 emitida em 27 de março de 2017 e procedeu novamente,
conforme obrigação legal a entrega da documentação em meio físico, junto ao
Ministério da Educação -MEC para renovação MEC/SERES/ triênio 2018 a
2020, protocolo emitido em 11/12/2017 - Processo nÀ 23000.047949|2017-25,
prestou contas do ano de 2018, protocolo em 29/04/2019, o qual encontra-se
aguardando análise, SEI/MEC 1742018 emitida em 07/10/2019 - processo nÀ
23000.028383/2019-02. Conforme estabelecido pela Lei 12.101 - art 24À. §
2o „A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre
o requerimento de renovação tempestivamente apresentado‰. Isenções
previdenciárias usufruídas: Para atender aos requisitos da legislação perti-
nente e em atendimento a ITG 2002 (R1)  entidades sem finalidade de lu-
cros, a Associação registra em contas de compensação os valores relativos às
isenções previdenciárias gozadas, conforme demonstrado abaixo:

      2019       2018
INSS patronal folha  20% ........................................................... 35.576 32.968
Outas entidades terceiros  4,5% a 5,8% .................................. 8.274 7.639
Risco de acidentes de trabalho  1% a 3% ................................ 1.365 1.268
Pis sobre a folha de pagamento  1% ........................................ 1.222 -
INSS patronal autônomos  20% ................................................ 154 -

46.591 41.875
28. Instrumentos financeiros: A Associação não possui operações financeiras
com instrumentos financeiros, entretanto, poderá incorrer em riscos relativos a risco
de crédito, risco de taxa de juros e risco de liquidez. Risco de crédito: O valor
contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposi-
ção máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras era:

      2019       2018
Caixa e equivalente de caixa ....................................................... 94.863 96.587
Títulos e valores mobiliários ........................................................... 198.799 196.389
Contas a receber .......................................................................... 15.809 14.772
Outras créditos ............................................................................... 11.120 17.123
Outras contas a receber - partes relacionadas ........................... 3.316 3.127

328.578 327.998
Os saldos de contas a receber de clientes está reduzido por provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa em montantes que a Administração considera sufi-
ciente para cobrir eventuais perdas. Risco de liquidez: A abordagem da Asso-

ciação na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sem-
pre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem. A
Associação apresentava em 31 de dezembro de 2019 um saldo de caixa e
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários de curto prazo de R$
293.662 (R$ 292.976 em 2018) frente a um passivo circulante total na mesma
data base de R$ 117.295 (R$ 93.760 em 2018) que representa uma posição
liquida positiva de R$ 176.367 (R$ 199.216 em 2018). O quadro a seguir ana-
lisa o passivo e instrumentos financeiros da Associação, por faixas de venci-
mento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até
a data contratual do vencimento. Os valores divulgados no quadro a seguir
são os fluxos de caixa não descontados contratados e, portanto, podem não
ser conciliados com os valores contábeis.

Fluxos de caixa contratuais
Valor Valor a Menos de Entre 1 Entre 2 Entre 5

contábil desembolsar        1 ano  e 2 anos  e 5 anos  e 10 anos
Em 31/12/2019
Empréstimos . 147.037 282.852 - - 84.931 197.921
Outras contas
  a pagar ...... 75.563 78.546 43.947 31.500 - 3.099
Fornecedores 19.023 19.023 19.023 - - -
Risco de taxa de juros: Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumen-
tos financeiros remunerados por juros variáveis da Associação eram:
Instrumentos de taxa variável       2019       2018
Ativos financeiros - CDI
Aplicações financeiras (caixa e equivalentes de caixa) ............... 93.579 94.426
Títulos e valores mobiliários ........................................................... 198.799 196.389
Emprestimos ................................................................................... (147.037) -
Total ................................................................................................ 145.341 290.815
A Associação mantém parcela substancial de suas aplicações financeiras, títulos e
valores mobiliários e empréstimos indexadas à variação do CDI. Em 31 de dezem-
bro de 2019, a Associação apresentava exposição líquida a taxa de juros no mon-
tante de R$ 145.341 (R$ 290.815 em 2018). Análise de sensibilidade para
mudanças na taxa de juros: Para o cálculo do cenário provável foram utilizadas
as taxas referenciais obtidas na BM&FBOVESPA em 31 de dezembro de 2019. Os
cenários „Possível‰ e „Remoto‰ levam em consideração um incremento nessa taxa
de 25% e 50%, respectivamente. Os resultados, em valores nominais são como se-
guem, e as despesas com juros de debêntures estão calculadas até o término de
cada contrato indexado.

Provável Possível Remoto
CDI (a.a.) 5,96% 5,96% 5,96%

25% 50%
 Saldo Contábil Provável Possível Remoto

Aplicações Financeiras
  classificadas como Caixa
   e Equivalentes de Caixa .... 93.579 99.156 100.551 101.945
Títulos e Valores Mobiliários .. 198.799 210.647 213.610 216.572
Empréstimos ........................... 147.037 155.800 157.991 160.182
Exposição líquida em CDI ..... - 26.189 32.736 39.284
Estimativa do valor justo: A Associação divulga seus ativos e passivos a valor
justo, com base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor
justo, a estrutura de mensuração do valor justo, a qual se refere a conceitos
de avaliação e práticas e requer determinadas divulgações sobre o valor justo.
Valor justo vesus valor contábil: Os valores justos dos ativos e passivos fi-
nanceiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no balanço
patrimonial, são os seguintes:
 2019 2018
Ativos financeiros designados pelo Valor Valor Valor Valor
  valor justo por meio do resultado contábil      justo contábil      justo
Títulos e valores mobiliários ........................ 198.799 198.799 196.389 196.389
Caixa e equivalentes de caixa
  - Aplicações financeiras ............................ 93.579 93.579 94.426 94.426
Ativos mensurados pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa ................... 1.284 1.284 2.161 2.161
Contas a receber de clientes e alunos ..... 14.844 14.844 14.772 14.772
Outras contas a receber ............................ 11.120 11.120 17.123 17.123
Outras contas a receber - partes relacionadas 3.316 3.316 3.127 3.127
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores ............................................. 19.023 19.023 10.552 10.552
Emprestimos ................................................ 147.037 147.037 - -
Outras contas a pagar ............................... 75.563 75.563 90.972 90.972
As aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, classificadas como va-
lor justo por meio do resultado, são classificadas na categoria nível 2. Para
os níveis 1 e 3, a Associação não possuía nenhuma operação a ser classifi-
cada nas datas-bases. 29. Arrendamento operacional como arrendador:
Os valores relacionados aos arrendamentos mercantis operacionais referem-
se, substancialmente, aos recebimentos de alugueis, que possuem um prazo
inicial não revogável de 30 meses com o valor anual do aluguel indexado a
índices de preços ao consumidor, trazidos a valor presente dos recebimentos
mínimos não representam, substancialmente todo o valor justo do ativo ar-
rendado, conforme estudos elaborados pela Administração da Associação. A
Associação reconheceu receitas no montante de R$ 68.736 em 31 de de-
zembro de 2019 (R$ 68.311 em 31 de dezembro de 2018), com operações
de arrendamento mercantil. Os recebíveis futuros mínimos estão segregados
da seguinte forma:
Menos de 1 ano ............................................................................ 57.660
Mais de 1 ano e menos de 5 anos .............................................. 132.292
Mais de 5 anos .............................................................................. 9.824
30. Eventos subsequentes: Impacto do coronavírus (COVID-19) nas
operações da Associação: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma
emergência de saúde global.  O surto desencadeou decisões signif icat ivas
de governos e ent idades do setor pr ivado, que somadas ao impacto poten-
cial  do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos
e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidas
nas demonstrações f inanceiras. Com relação a prestação de serviços edu-
cacionais - mensal idade escolar, a Associação passou a ofertar tais serviços
no modelo onl ine, com todo o suporte tecnológico e 100% dos professores
e pessoal de apoio produzindo conteúdos e at ividades para garantir  a con-
t inuidade do aprendizado e formação de nossos alunos, durante todo o
ano let ivo. Com isso, os valores das mensal idades escolares serão mantidos
de acordo com o plano escolhido por cada famíl ia, assim como os planos de
benefícios em vigor  desconto pontualidade, desconto f idelidade, descon-
to irmão e outros t ipos de bolsas e descontos. As demais receitas da Asso-
ciação, provenientes da venda de material  didát ico, não apresenta r isco no
momento, pois o ciclo de venda ocorre de forma mais expressiva no 2À se-
mestre do ano. Além disso, medidas de contenção de gastos com viagens,
eventos corporat ivos, contratos de prestação de serviços, marketing, obras
e manutenção dos colégios estão sendo renegociadas. A Administração
montou um Comitê para aval iar de forma constante o impacto do surto nas
operações e na posição patr imonial e f inanceira da Associação, com o obje-
t ivo de implementar medidas apropriadas para mit igar os impactos do surto
nas operações e nas demonstrações f inanceiras.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e Diretores da Associação Nóbrega de Educação e Assistência
Social - ANEAS. São Paulo/SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da
Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS („Associação‰), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas.Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir intitulada „Responsabilidades dos auditores pela auditoria das de-
monstrações financeiras‰. Somos independentes em relação a Associação, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com

as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade da Associação continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos audi-
tores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter se-
gurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão li-
vres 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 se-
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas

brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associ-
ação. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos so-

bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacio-
nal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, in-
clusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos. São Paulo, 31 de março de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL

(a) O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL - ANEAS, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou as De-
monstrações Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado
do período, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstrações dos Flu-

xos de Caixa (DFC), relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. (b)
Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório da KPMG Auditores Inde-
pendentes, o Conselho Fiscal, indica para aprovação os referidos documentos contábeis
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e autoriza, após a aprovação pela

Assembleia Geral Ordinária, a Publicação do Balanço Patrimonial. (c) A proposta para que
o superávit, apurado em 31 de dezembro de 2019, fosse destinado as atividades previs-
tas nas disposições estatutárias, segundo a disponibilidade de recursos fora aprovada
pela unanimidade dos presentes.

São Paulo/SP, 30 de março de 2020.
Danilo Aparecido Mondoni - Presidente do Conselho Fiscal

Fidel Garcia Rodriguez - 1º Conselheiro e secretário
Jonas Elias Caprini - 2º Conselheiro

Diretor Presidente
João Geraldo Kolling
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Gustavo Milaré Almeida (*) 

As últimas semanas 
mudaram o mundo. A 
pandemia da Covid-19 
já provocou sérias e 
irremediáveis modificações 
na nossa vida em sociedade

Para o bem e para o mal, a 
verdade é que o mundo 
que conhecíamos não 

existe mais. Por um lado, quan-
do voltarmos para a nossa vida 
cotidiana (o que - de forma 
segura - espera-se que ocorra o 
mais breve possível), acredita-
-se que as pessoas estejam mais 
conscientes das nossas inegáveis 
vulnerabilidades e, assim, ao me-
nos, procurem ter mais empatia, 
compaixão e colaboração. 

Por outro, não há dúvida que 
atravessaremos uma crise global 
sem precedentes devido a esta 
pandemia, que talvez seja mais 
complicada de ser superada por 

alguns países, como o Brasil. 
Tempos ainda mais difíceis e 
desafiadores aproximam-se e nós 
precisamos pensar informada 
e conscientemente em como 
enfrentá-los. 

Ninguém ainda sabe quais 
serão as reais consequências 
desta pandemia na sociedade, 
mas também não há dúvida que, 
desde já, devem ser tomadas 
as medidas adequadas para 
minimizá-las, cada um de acor-
do com as suas possibilidades e 
necessidades. 

Nos negócios, além da preser-
vação da saúde e do bem-estar 
dos funcionários/colaboradores 
- maior ativo de qualquer insti-
tuição, mesmo que, infelizmente, 
nem todos ainda tenham com-
preendido esse fato -, a ordem 
do dia é tentar manter a situação 
financeira controlada. 

Nesse sentido, saber evitar 

ou mitigar conflitos será muito 
importante - talvez vital - para 
os negócios durante e, princi-
palmente, após esta pandemia. 
Antecipar a resolução de possí-
veis disputas ou solucioná-las, 
já neste momento, de forma 
hábil e eficiente, podem ser 
determinantes para enfrentar 
e, sobretudo, superar a referida 
crise global. 

Diante das suas característi-
cas, experiências recentes, im-
plementadas/incentivadas com 
esta pandemia, têm confirmado 
que alguns meios de solução de 
conflitos têm se mostrado mais 
adequados para prevenir ou so-
lucionar os conflitos decorrentes 
do isolamento a que fomos sub-
metidos, em especial: 

	 •	a	 negociação,	 seja	 em	 sua	
modalidade chamada "faci-
litada", conduzida por um 
terceiro imparcial, seja em 
sua modalidade chamada 

"estratégica", auxiliada por 
um profissional especiali-
zado, para que, enquanto 
método de comunicação com 
resultados, as mais diversas 
formas de contratações pos-
sam ser revisadas e, assim, 
adequadas à nova realidade 
de cada envolvido, sem, ao 
mesmo tempo, deixar-lhes 
de ser interessante; 

	 •	a	mediação,	para	que,	com	a	
ajuda do mediador, um tercei-
ro imparcial, possa ser obtido 
um acordo satisfatório e sus-
tentável (que talvez não fosse 
feito e/ou cogitado se não 
estivéssemos enfrentando 
tempos difíceis), mediante 
a exploração dos interesses 
de cada uma das partes no 
negócio e/ou pela superação 
das suas dificuldades em se 
comunicarem/fazerem-se 
ouvidas e compreendidas; e 

	 •	a	avaliação	neutra,	na	qual,	

antes ou durante um deter-
minado caso, um terceiro im-
parcial especializado escuta 
as partes e examina os seus 
respectivos documentos para 
lhes apresentar a sua opinião 
ou como o caso deve ser 
julgado se submetido a um 
processo judicial ou arbitral, 
a fim de evitar que, devido a 
uma incorreta interpretação 
ou avaliação, ideias irrealistas 
sejam levadas adiante e, por 
consequência, acarretem 
desperdício de tempo e di-
nheiro. 

As decisões de agora refleti-
rão diretamente na forma como 
superaremos esta pandemia e 
as suas consequências - reitere-
-se - ainda não sabidas em sua 
totalidade. Especialmente para 
os gestores, tomar as decisões 
certas talvez nunca tenha sido 
tão importante. 

(*) - É advogado, mestre e doutor em Direito 
Processual Civil e sócio do escritório 

Meirelles Milaré Advogados.

Como evitar ou mitigar conflitos 
agora e no futuro próximo
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Ativo Nota             2019            2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ............... 9.a 4.102.216 1.896.136
Títulos e valores mobiliários .................... 9.b 15.952.367 14.218.602
Conta a receber ..................................... 108.920 60.588
Outras contas a receber
  - partes relacionadas ............................ 14.a - 19.765
Despesas antecipadas .......................... 38.066 8.148
Outras contas a receber ........................ 178.623 156.705
Total do circulante ............................... 20.380.192 16.359.944
Não circulante
Deposito Judicial ..................................... 13 7.000 7.000
Investimentos .......................................... 1.301 1.301
Propriedade para investimento .............. 10 128.264.275 129.865.624
Imobilizado .............................................. 11 3.978.475 3.653.649
Intangível ................................................ 320 1.180
Total do não circulante ........................ 132.251.371 133.528.754
Total do ativo ......................................... 152.631.563 149.888.698

Passivo Nota            2019           2018
Circulante
Fornecedores ......................................... 169.791 343.220
Outras contas a pagar
  - partes relacionadas ............................ 14.a 5.884 3.721
Obrigações tributárias e trabalhistas ..... 825.012 418.490
Receita diferida ....................................... 12 932.179 821.000
Outras contas a pagar ........................... 447.242 402.562
Total do circulante ............................... 2.380.108 1.988.993
Não Circulante
Receita diferida ....................................... 12 10.255.797 10.673.821
Outras contas a pagar ........................... 654.712 753.892
Total do não circulante ........................ 10.910.509 11.427.713
Patrimônio Líquido ............................... 15
Patrimônio social ...................................... 122.540.497 122.049.545
Ajuste de avaliação patrimonial .............. 13.183.288 13.931.495
Superávit acumulado .............................. 3.617.161 490.952
Total do patrimônio líquido ................. 139.340.946 136.471.992
Total do passivo e patrimônio líquido 152.631.563 149.888.698

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

            2019             2018
Superávit do exercício ................ 2.868.954 54.499
Outros resultados abrangentes ..... - -
Resultado abrangente total ........ 2.868.954 54.499

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais             2019               2018
Superávit do exercício ........................... 2.868.954 54.499
Ajustes por:
Depreciação e amortização ...................... 1.850.933 2.080.771
Juros apropriados sobre títulos
  e valores mobiliários ................................. (839.745) (1.011.502)
Resultado na baixa de ativos imobilizados - (200.772)
Perdão de dívida sobre empréstimos
  com partes relacionadas ......................... - (890.026)

3.880.142 32.970
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber ...................................... (48.332) 92.066
Despesas antecipadas ............................. (29.918) 630
Outras contas a receber
  - partes relacionadas ............................... 19.765 -
Outras contas a receber ........................... (21.918) (149.194)
Deposito Judicial ........................................ - (7.000)

(80.403) (63.498)
Aumento (redução) nos passivos em
Fornecedores ............................................ (173.429) 191.601
Obrigações tributárias e trabalhistas ........ 406.522 (121.303)
Outras contas a pagar com partes relacionadas 2.163 -
Receita diferida .......................................... (306.845) (820.179)
Outras contas a pagar .............................. (54.500) 106.121

(126.089) (643.760)
Caixa líquido provenientes das
  (aplicado nas) atividades operacionais 3.673.650 (674.288)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação em títulos e valores mobiliários . (17.439.551) (4.396.101)
Resgate de títulos e valores mobiliários ... 16.545.531 3.735.476
Aquisição de ativo imobilizado ................... (573.550) (107.377)
Caixa líquido (utilizado nas)
  atividades de investimentos .............. (1.467.570) (768.002)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos pagos de parte relacionada - (3.904)
Caixa líquido (utilizado nas)
  atividades de financiamentos ............ - (3.904)
Demonstração do aumento (redução)
  do caixa e equivalentes de caixa ...... 2.206.080 (1.446.194)
No início do exercício ................................ 1.896.136 3.342.330
No fim do exercício .................................... 4.102.216 1.896.136
Aumento (redução) do caixa
  e equivalentes de caixa ...................... 2.206.080 (1.446.194)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 (Em Reais)

1. Contexto operacional: A Companhia de Jesus - Jesuítas é uma enti-
dade constituída na forma jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
domiciliada no Brasil, com autonomia administrativa e funcional, com dura-
ção por prazo indeterminado declarada de Utilidade Pública Estadual do
Rio de Janeiro, conforme Decreto nÀ 179/75 - Resolução SEASDH nÀ 267 -
23/07/2010 - Processo nÀ E-06/60.205/1985, constituída inicialmente sob
a denominação de ALOISIANUM, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no dia
26 de setembro de 1940, com sua personalidade jurídica averbada em 06
de outubro de 1959, cujos atos constitutivos encontram-se registrados no
Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca da Cidade do
Rio de Janeiro. A Entidade é constituída por 34 comunidades (31 comunida-
des em 2018) que tem por objetivo promover e desenvolver as atividades de
natureza vocacional e apostólica da „Companhia de Jesus - Jesuítas‰, pau-
tadas na valorização da educação moral e religiosa de acordo com os valo-
res evangélicos e postulados da Religião Católica, Apostólica Romana.
2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demons-
trações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autoriza-
da pela Administração em 13 de abril de 2020. Este é o primeiro conjunto
de demonstrações financeiras anuais da Entidade no qual o CPC 06 (R2)
- Arrendamentos foram aplicados. As mudanças relacionadas nas principais
políticas contábeis estão descritas na Nota explicativa 6. Todas as informa-
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas,
estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Adminis-
tração da Entidade na sua gestão.
3. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas
com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não
derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado.
4. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações finan-
ceiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.
5. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demons-
trações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revi-
sadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas
prospectivamente. a. Incertezas sobre premissas e estimativas: As in-
formações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que
possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material no exercí-
cio a findar-se em 31 de dezembro de 2020 estão incluídas nas seguintes
notas explicativas: • Nota explicativa 7d e 7e - determinação da vida útil
dos ativos imobilizados e de propriedades para investimentos; • Nota
explicativa 13 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingênci-
as: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de
recursos; Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulga-
ções contábeis da Entidade requer a mensuração dos valores justos, para
os ativos e passivos financeiros e não financeiros. Questões significativas
de avaliação são reportadas para a Administração da Entidade. Ao
mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Entidade usa dados
observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são clas-
sificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações
(inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. Nível 1:
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos
idênticos. Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1,
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indi-
retamente (derivado de preços). Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo,
que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não
observáveis). Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na men-
suração dos valores justos estão incluídas na nota explicativa 21 – instru-
mentos financeiros.
6. Mudança nas políticas contábeis: CPC 06 (R2) - Operações de Ar-
rendamento Mercantil: A CPC 06 (R2) introduz um modelo único de
contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatári-
os. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento
que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamen-
to. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens
de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à
norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrenda-
mentos em financeiros ou operacionais. Como arrendatário: A Entidade
analisou os impactos da adoção do CPC 06 (R2) - Operações de Arrenda-
mento Mercantil e constatou que não apresentaram efeitos nas demons-
trações financeiras, pois os arrendamentos contratados são arrendamen-
tos de curto prazo (inferiores a 12 meses) e itens de baixo valor que são
constituídos por estruturas de uso temporário para eventos, como tendas,
balcões, geradores de energia, aparelhos de som e televisão, ônibus, an-
daimes para obras de conservação e manutenção e outros itens também
de baixo valor monetário. Como arrendador: A Entidade arrenda suas
propriedades para investimentos. A Entidade classificou esses arrendamen-
tos como operacionais. A Entidade não é requerida a fazer ajustes na
transição para o CPC 06(R2) para arrendamentos nos quais atua como
arrendador e também não possui contratos de subarrendamentos.
7. Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em de-
talhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Entidade em
todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo
aplicação das novas normas contábeis descritos na nota explicativa 6. a.
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem
saldos de caixa, banco conta movimento e aplicações financeiras com ven-
cimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação,
os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são
utilizados na quitação das obrigações de curto prazo. b. Títulos e valores
mobiliários: Os títulos e valores mobiliários referem-se aos recursos aplica-
dos em instituições financeiras de primeira linha, estando tais recursos clas-
sificados fora do grupo de caixa e equivalentes de caixa em função de
não fazerem parte da gestão do dia a dia da Entidade. A Entidade adota
como prática contábil apresentar os títulos e valores mobiliários nas ativida-
des de investimentos nas demonstrações dos fluxos de caixa por entender
que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros, estando
tal apresentação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 - De-
monstrações do Fluxo de Caixa. c. Contas a receber: São apresentadas
ao valor presente de realização, basicamente representam aluguéis e con-
tribuições. A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída
em montante considerado suficiente pela Administração para suprir eventu-
ais perdas na realização dos créditos. d. Propriedade para investimento:
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir recei-
ta de aluguel ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para
venda no curso normal dos negócios ou serviços ou para propósitos admi-
nistrativos. A propriedade para investimento é mensurada e apresentada
pelo seu valor de custo de aquisição menos depreciação e qualquer provi-
são para perda acumulada. A depreciação foi calculada pelo método line-
ar, com base nas taxas que variam de 10% a.a. (10 anos) a 2,5% a.a (40
anos) de acordo a avaliação patrimonial realizada para o respectivos imó-
veis. Ganhos e perdas na alienação de uma propriedade para investimen-
to (calculado pela diferença entre o valor líquido recebido na venda e o
valor contábil do item) são reconhecidos no resultado. Anualmente, a Enti-
dade mensura o valor justo das propriedades para investimentos para fins
de divulgação nas demonstrações financeiras. e. Imobilizado: (i) Reco-
nhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo
custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acu-
mulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumula-
das, quando necessário. (ii) Depreciação: A depreciação é calculada so-
bre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substitu-
to do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no
resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estima-
das de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas
para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:
Edificações ................................................................................ 15 - 40 anos
Máquinas, equipamentos e instalações .................................. 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ........................ 5 anos
Móveis e utensílios .................................................................... 10 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão re-
vistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são
reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. f. Obrigações tra-
balhistas: Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de férias e en-
cargos que é constituída com base na remuneração de cada funcionário e
no período aquisitivo incorrido até a data do balanço. g. Outros ativos e
passivos circulantes e não circulantes: Os ativos circulantes e não
circulantes são apresentados pelo seu custo de aquisição ou de realiza-
ção, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do
balanço. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos incorridos até a data do balanços. h. Apuração do
resultado e reconhecimento das receitas e despesas: O reconheci-
mento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime
contábil de competência de exercício. A receita de aluguel de propriedade
para investimento é reconhecida no resultado pelo método linear durante
o prazo do arrendamento. Os recursos recebidos de terceiros em convênio
são reconhecidos da seguinte forma: • Recebimento dos recursos:
Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de cai-
xa e equivalentes de caixa e a crédito de receita com convênios no resulta-

do. • Consumo como despesa: Quando ocorrem o empenho dos valores
recebidos de terceiros em convênio, as despesas são reconhecidas em
conformidade com o regime contábil de competência do exercício. i. Doa-
ções recebidas: As doações recebidas pela Entidade em moeda corrente
são provenientes de doações de pessoas físicas que apoiam de forma vo-
luntária os trabalhos religiosos desenvolvidos nas residências e são reco-
nhecidas no resultado do exercício no momento em que as contrapresta-
ções à essas doações são cumpridas pela Entidade. As doações recebidas
em ativos, quando tratam-se de ativos depreciáveis, inicialmente são reco-
nhecidos em contrapartida a rubrica de Receita diferida no passivo e são
registradas como receita de doações a medida que os ativos são deprecia-
dos pela vida útil do bem. As doações com ativos não depreciáveis são re-
conhecidas no resultado do exercício no momento em que as contrapres-
tações à essas doações são cumpridas pela Entidade. j. Receitas e des-
pesas financeiras: As receitas financeiras abrangem, basicamente, as re-
ceitas de juros sobre aplicações financeiras. A Entidade adotou como práti-
ca contábil apresentar os juros recebidos de títulos e valores mobiliários
nas atividades de investimentos por entender que é a situação que melhor
representa seus fluxos financeiros, estando tal apresentação amparada
nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 (R2) - Demonstrações do Fluxo de
Caixa. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancári-
as, cobradas pelas instituições financeiras. k. Instrumentos financeiros:
(i) Reconhecimento e mensuração inicial: As contas a receber de clien-
tes são reconhecidas inicialmente na data em que foram originados. Todos
os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quan-
do a Entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes
sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é
inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não
mensurado ao VJR („Valor Justo por meio do Resultado‰), os custos de
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um
contas a receber de clientes sem um componente significativo de financia-
mento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação
e mensuração subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo finan-
ceiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao Valor Justo
por meio de Outros Resultados Abrangentes („VJORA‰) - instrumento de
dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR. No exercício de
2019 a Entidade não possuía nenhum instrumento financeiro classificado
como VJORA - instrumento de dívida ou VJORA - instrumento patrimonial.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reco-
nhecimento inicial, a não ser que a Entidade mude o modelo de negócios
para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financei-
ros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresenta-
ção posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é
mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir
e não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido dentro de um
modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para rece-
ber fluxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais geram, em da-
tas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento
de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Os ativos financeiros
não classificados como mensurados ao custo amortizado ou pelo valor jus-
to por meio do resultado. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por
meio do resultado (VJR): Esses ativos são mensurados subsequentemente
ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos,
é reconhecido no resultado. Custo amortizado: Esses ativos são subse-
quentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de ju-
ros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconheci-
dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é re-
conhecido no resultado. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de
caixa, contas a receber de alunos, bolsas restituíveis e outros créditos pro-
venientes de prestação de serviços. (iii) Passivos financeiros - classifi-
cação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos fi-
nanceiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo
por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação.
Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e
o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros
passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amor-
tizado utilizando o método de juros efetivos. As despesas de juros são re-
conhecidas no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimen-
to também é reconhecido no resultado. A Entidade tem os seguintes passi-
vos financeiros não derivativos: empréstimos, fornecedores e outras contas
a pagar. (iv) Desreconhecimento: A Entidade desreconhece um ativo fi-
nanceiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expi-
ram, ou quando a Entidade transfere os direitos contratuais de recebimen-
to aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transa-
ção na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade
do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem
mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do
ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A
Entidade desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação
contratual é retirada, cancelada ou expirar. A Entidade também
desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e
os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes,
caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados
é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo finan-
ceiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga
(incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos as-
sumidos) é reconhecida no resultado. (v) Compensação: Os ativos ou
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Entidade tenha atual-
mente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha
a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liqui-
dar o passivo simultaneamente. (vi) Instrumentos financeiros derivati-
vos: A Entidade não possuía em 31 de dezembro de 2019 e 2018 ne-
nhuma operação com instrumentos financeiros derivativos incluindo opera-
ções de hedge. l. Redução ao valor recuperável (impairment): Um ati-
vo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avali-
ado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva
de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem per-
da no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um even-
to de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele
evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros
projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. Os ativos
não financeiros têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anual-
mente, caso haja indicadores de perda de valor. A Administração da Enti-
dade não identificou nenhum indicativo que justificasse a constituição de
uma provisão sobre seus ativos.
8. Trabalho voluntário: Conforme estabelecido na Interpretação ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Entidade valoriza as re-
ceitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de ór-
gãos da administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se
em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar, caso
contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos
voluntários são reconhecidas no resultado do exercício, no grupo de recei-
tas operacionais, em contrapartida a despesas operacionais, também no
resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2019 a Entidade registrou
o montante de R$ 1.289.538 (R$ 1.245.930 em 2018) referente a traba-
lhos voluntários.
9. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários
a. Caixa e equivalentes de caixa          2019          2018
Caixas e bancos ................................................... 1.686.889 32.756
Aplicações financeiras (a) ..................................... 2.415.327 1.863.380
Total ....................................................................... 4.102.216 1.896.136
(a) As aplicações financeiras referem-se a títulos em renda fixa representa-
dos por Certificados de Depósitos Bancários- CDBs, remuneradas a taxas
que variam entre 90% a 107% do CDI (86,77% e 100% em 2018) do va-
lor da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para os pe-
ríodos abrangidos por estas demonstrações financeiras.
b. Títulos e valores mobiliários Remuneração           2019           2018
CDB - renda fixa ....................... 90% a 107%

 do CDI 15.952.367 14.218.602
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são
utilizados como reserva financeira da Entidade para manutenção de suas
obras, de forma que não são utilizadas no fluxo usual do caixa da Entidade.
10. Propriedade para investimento: As propriedades para investimento
da Entidade, são contabilizadas ao custo, conforme apresentado a seguir:

  31/12/2018           Adições   31/12/2019
Terrenos ............................ 113.434.000 - 113.434.000
Edificações ........................ 24.335.000 - 24.335.000
Total custo ....................... 137.769.000 - 137.769.000
Edificações ........................ (7.903.376) (1.601.349) (9.504.725)
Total de depreciação ..... (7.903.376) (1.601.349) (9.504.725)
Total .................................. 129.865.624 (1.601.349) 128.264.275

  31/12/2017           Adições   31/12/2018
Terrenos ............................ 113.434.000 - 113.434.000
Edificações ........................ 24.335.000 - 24.335.000
Total custo ....................... 137.769.000 - 137.769.000
Edificações ........................ (6.159.323) (1.744.054) (7.903.376)
Total de depreciação ..... (6.159.323) (1.744.054) (7.903.376)
Total .................................. 131.609.677 (1.744.054) 129.865.624
Propriedades para investimento, incluem os terrenos e imóveis comerciais
que são arrendados para terceiros ou que estão para valorização e capi-
tal. Os imóveis arrendados a terceiros, são por período não cancelável de
30 meses, com o valor anual do aluguel indexado à inflação. Renovações
subsequentes são negociadas com o arrendatário, com períodos médios
de 30 meses. O principal imóvel reconhecido como propriedades para in-
vestimento, trata-se de doação recebida em 2017 da Associação Faculda-
des Anchieta. Esta entidade teve suas operações encerradas e decidiu
por destinar seu patrimônio líquido, formado basicamente por imóvel lo-
calizado na Rodovia Anhanguera (BR-050), Km 25,5 Bairro Perus - São
Paulo - SP, para a Entidade, por possuir o mesmo objeto social desta As-
sociação. O valor justo deste imóvel foi determinado por avaliadores imo-
biliários externos independentes que avaliaram este imóvel ao valor justo
total de R$ 117.299.000, sendo R$ 104.984.000 referente ao terreno e
R$ 12.315.000 referente as edificações. Em 31 de dezembro de
2019 o valor contábil desta propriedade para investimento era de
R$ 115.658.642 (R$ 116.478.821 em 2018). a. Mensuração do
valor justo: Em 31 de dezembro de 2019 o valor justo de todas as

propriedades para investimentos foram mensuradas em R$ 184.744.984
(R$ 183.500.749 em 2018). b. Compromisso assumido pela Entida-
de de permuta: Em 19 de dezembro de 2017, a Entidade assinou con-
trato com a entidade Rec Log São Paulo Empreendimentos S.A. („Rec
Log‰) de promessa de permuta de bem imóvel. Neste contrato ficou acor-
dado entre as partes um compromisso de permuta em que a Entidade
transfere a propriedade de parte do terreno que recebeu em doação da
Faculdade Anchieta e em contrapartida a Rec Log se obriga a: (i) cons-
truir uma área sócio educativa equivalente a R$ 10.000.000 na parte re-
manescente do terreno que ficará como propriedade da Entidade; (ii)
transferir para a Entidade R$ 1.200.000 em moeda corrente; e (iii) trans-
ferir a propriedade à Entidade de 17% das edificações, referente a em-
preendimento logístico, que serão construídos pela Rec Log no terreno
transferido pela Entidade em permuta. Neste contrato também ficou
acordado que a Entidade apenas efetuará a transferência da proprie-
dade de parte do terreno quando a Rec Log concluir as condições esta-
belecidas no item (i) e (ii) acima. Enquanto não se conclui estas condi-
ções pré-estabelecidas, o terreno permanece de propriedade e registra-
do nas demonstrações financeiras da Entidade. Até o final do exercício
de 2019 ainda não foram atendidas as condições (i) e (ii) pré-estabeleci-
das, desta forma a permuta entre as partes não foi realizada. O valor
justo desta permuta será mensurado e reconhecida nas demonstrações
financeiras da Entidade somente quando a efetiva realização desta per-
muta ocorrer, o qual ainda não possui data prevista.
11. Imobilizado Trans-

31/12/2018   Adições ferências 31/12/2019
Terrenos (a) .................... 1.000.000 150.000 - 1.150.000
Prédios e
  edificações ................... 2.468.826 - - 2.468.826
Veículos (a) ..................... 375.691 234.595 - 610.286
Equipamentos e
  instalações ................... 694.705 71.691 6.605 773.001
Móveis e Utensílios ........ 317.525 34.030 (6.605) 344.950
Obras em andamento ... - 83.234 - 83.234
Total custo .................... 4.856.747 573.550 - 5.430.297
Prédios e edificações ..... (499.831) (68.501) - (568.332)
Veículos .......................... (283.937) (75.728) - (359.665)
Móveis e utensílios ......... (112.116) (31.755) - (143.871)
Equipamentos e
  instalações ................... (307.214) (72.740) - (379.954)
Total depreciação ........ (1.203.098) (248.724) - (1.451.822)
Saldo líquido ................ 3.653.649 324.826 - 3.978.475

Trans-
31/12/2017   Adições   Baixas ferências 31/12/2018

Terrenos ........... 1.000.000 - - - 1.000.000
Prédios e
  edificações ..... 2.468.826 - - - 2.468.826
Veículos ............ 352.104 23.587 - - 375.691
Equipamentos e
  instalações ..... 53.903 43.680 - 597.122 694.705
Móveis e Utensílios 874.537 40.110 - (597.122) 317.525
Obras em
  andamento .... 1.794 - (1.794) - -
Total custo ...... 4.751.164 107.377 (1.794) - 4.856.747
Prédios e
  edificações ..... (418.108) (81.723) - - (499.831)
Veículos ............ (294.394) (87.204) 97.661 - (283.937)
Móveis e utensílios (344.473) (57.048) 77.436 211.969 (112.116)
Equipamentos e
  instalações ..... (12.991) (82.378) 125 (211.969) (307.214)
Total
  depreciação . (1.069.966) (308.353) 175.222 - (1.203.098)
Saldo líquido .. 3.681.198 (200.976) 173.428 - 3.653.649
(a) As adições ocorridas em 2019 referem-se substancialmente a aquisição
de terreno localizado em Assis Brasil - AC e 04 veículos utilizados nas resi-
dências.
12. Receita diferida           2019           2018
Doação imóvel - Rodovia Anhaguera
  - (nota 10b) ................................................... 10.674.642 11.494.821
Convênio Banco Itaú ..................................... 513.334 -
Total ................................................................. 11.187.976 11.494.821
Circulante ........................................................ 932.179 821.000
Não circulante ................................................. 10.255.797 10.673.821
Conforme nota explicativa 10, a Entidade recebeu em doação em no-
vembro de 2017 o imóvel localizado na Rodovia Anhanguera (BR-050),
Km 25,5 Bairro Perus - São Paulo - SP. O valor justo avaliado do imóvel
foi de R$ 117.299.000, sendo R$ 104.984.000 referente ao terreno e
R$ 12.315.000 referente as edificações. O valor refente as edificações
de R$ 12.315.000, foi contabilizado em contrapartida a rubrica de re-
ceita diferida no Passivo Circulante e Não Circulante e está sendo apro-
priado para a receita de acordo com a vida útil da edificação.
13. Provisão para contingências: Em 31 de dezembro de 2019, a Enti-
dade não possuía processos ou questionamento de natureza cível, traba-
lhista e tributária, classificado por seus assessores jurídicos como risco de
perda provável, que possam vir a requerer a constituição de provisão para
contingências. Em 31 de dezembro de 2019 existiam outros processos e
obrigações possíveis cíveis, trabalhistas e tributárias avaliadas pelos asses-
sores jurídicos como sendo do risco possível no montante de R$ 7.000
(R$ 7.000 em 2018), dos quais não foi constituída nenhuma provisão. A
Entidade possuía contabilizado em 31 de dezembro 2019 o montante R$
7.000 (R$ 7.000 em 2018) de depósitos judiciais correspondentes a pro-
cessos de origem trabalhista. Por não estarem relacionados diretamente
com o saldo de provisão de contingência, tais valores estão classificados
no ativo não circulante.
14. Partes relacionadas: a. Saldos com partes relacionadas
Saldos           2019           2018
Ativo circulante
Província dos Religiosos Jesuítas da BRA .... - 18.700
Paróquia São Luís Gonzaga ......................... - 1.065

- 19.765
Passivo circulante
Associação Nóbrega de Educação e
  Assistência Social - ANEAS Colégio São Luís 5.884 3.721

5.884 3.721
As transações ocorridas entre partes relacionadas não prevê atualização
monetária e prazo para quitação do saldo devedor.
b. Receitas de convênios com partes relacionadas

          2019           2018
Associação Nóbrega de Educação
  e Assistência Social - ANEAS ........................ 4.314.453 2.800.000
O objetivo deste convênio é a conjunção de esforços para em união ofere-
cer a terceiros de vida consagrada, os serviços de assistência em casa de
repouso para idosos, com fornecimento das dependências físicas e infra
estrutura necessária, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade
igual ou superior a 70 anos ou, em estado de vunerabilidade que justifi-
que sua estadia, com ou sem vínculo familiar, em condições de liberdade,
dignidade e cidadania, em conformidade com o que estabelece a Lei nÀ
10.741 de 1À de outubro de 2003  Estatuto do Idoso. c. Remuneração
do pessoal-chave da administração: Os diretores da Entidade com-
põem o quadro de pessoal-chave de sua administração e não recebem re-
muneração pela prestação de seus serviços, conforme a sua previsão
estatutária.
15. Patrimônio líquido: Patrimônio social: Conforme estatuto social, a
Entidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de
seus objetivos institucionais, não podendo, como consequência, distribuir
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou
de participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é
integralmente incorporado ao patrimônio social. No caso de extinção da
Entidade, seu patrimônio, por vontade expressa da instituidora, será incor-
porado ao da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social -
ANEAS. Ajuste de avaliação patrimonial (reavaliação de bens): O
ajuste de avaliação patrimonial foi constituída em decorrência da atribuição
do „deemed cost‰ no momento da aplicação pela primeira vez das normas
da CPC, da rubrica de imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de
avaliação elaborado por consultoria especializada. A reserva de
reavaliação está sendo realizada por depreciação ou baixa dos bens
reavaliados contra o superávit acumulado. Não foram constituídos o impos-
to de renda e a contribuição social diferidos em decorrência de a Compa-
nhia de Jesus - Jesuítas possuir imunidade tributária.
16. Receita com doações           2019           2018
Doações de pessoas fisicas (a) ..................... 12.597.592 7.164.090

12.597.592 7.164.090
(a) Estas doações provém substancialmente dos associados religiosos que
prestam serviços à Entidade e são remunerados, mas por possuir voto de
pobreza, destinam à Entidade os valores recebidos com o objetivo de pro-
mover e desenvolver as atividades de natureza vocacional e apostólica. Em
2019, houve aumento significativo do saldo de doações decorrente da
constituição de 04 residências.
17. Despesas gerais e administrativas: As despesas gerais e adminis-
trativas refere-se substancialmente à gastos para manter as atividades das
residências dos jesuítas. Segue abaixo a abertura dos principais gastos:

          2019           2018
Despesas com pessoal .................................. 4.905.656 3.487.457
Despesas com materiais ................................. 3.919.687 3.834.321
Despesas com serviços .................................. 1.981.888 1.295.538
Depreciação e amortização ........................... 1.850.933 2.080.771
Despesas com taxas e impostos ................... 781.596 391.147
Despesas com viagens e estadias ................ 830.201 655.766
Serviços básicos (água/energia/telefone/gás) 522.985 342.803
Despesas com projetos .................................. 130.000 21.000
Outras despesas ............................................ 961.991 743.851
Total ................................................................ 15.884.938 12.852.654
18. Outras receitas operacionais           2019           2018
Perdão de divida da Associação Nóbrega de
  Educação e Assistência Social - ANEAS (a) . - 890.026
Outras receitas ................................................ 109.272 208.532
Total ................................................................ 109.272 1.098.559
(a) Em 31 de dezembro de 2018 foi concedido perdão de dívida à
Companhia de Jesus pela ANEAS referente à valores creditados em
conta corrente em períodos anteriores.

19. Resultado Financeiro           2019           2018
Receitas Financeiras
Receita de aplicações financeiras ................. 960.355 1.011.502
Outras receitas financeiras ............................. 224 -

960.579 1.011.502
Despesas Financeiras
Outras despesas financeiras .......................... (8.433) (16.381)

(8.433) (16.381)
952.145 995.121

20. Renúncia Fiscal: Em atendimento a ITG 2002(R1) - entidade sem
finalidade de lucros, aprovada pela resolução CFC n.À 1.409/12 e altera-
da pela resolução 2015/ITG 2002(R1) em setembro de 2015, a Entida-
de, por julgamento, apresenta a seguir a relação dos tributos (impostos
e contribuições) objetos de renúncia fiscal com as respectivas alíquotas
incidentes: • ISS s/ receita de serviços; • Cofins s/ receita de serviços;
• IR e CSLL s/ superávit do exercício.
21. Instrumentos financeiros: A Entidade opera apenas com instrumen-
tos financeiros não derivativos, que incluem aplicações financeiras e caixa e
equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e fornecedores, cujos
valores são representativos aos respectivos valores de mercado. Estimati-
va do valor justo: Os valores contábeis constantes no balanço
patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos
na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o
valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mer-
cado, estão abaixo demonstrados. Durante este exercício a Entidade não
efetuou operações com derivativos. Valor justo versus valor contábil:
Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valo-
res contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:

31/12/2019 31/12/2018
Saldo Valor Saldo Valor

Nota     contábil         Justo    contábil         Justo
Ativos mensurados
  pelo valor justo por
   meio do resultado
Caixa e equivalentes
  de caixa - aplicações
   financeiras ................. 9.a 2.415.327 2.415.327 1.836.380 1.836.380
Títulos e valores
   mobiliários .................. 9.b 15.952.36715.952.36714.218.60214.218.602
Ativos mensurados
  pelo custo amortizado
Contas a receber ........ 108.920 108.920 60.588 60.588
Outras contas a receber
 - partes relacionadas .. 14.a - - 19.765 19.765
Outras contas
  a receber ................... 178.623 178.623 156.705 156.705

18.655.237 18.655.237 16.292.040 16.292.040
Passivos mensurados
  pelo custo amortizado
Fornecedores ............... 169.791 169.791 343.220 343.220
Empréstimos com partes
  relacionadas ............... 14.a 5.884 5.884 3.721 3.721
Outras contas a pagar . 1.101.953 1.101.953 1.156.454 1.156.454

1.277.628 1.277.628 1.503.395 1.503.395
Instrumentos financeiros “Não derivativos”: Todos os ativos financeiros
„não derivativos‰ (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio
do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na
qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento. O CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração estabelece uma hierarquia de três níveis para o valor justo, a
qual prioriza as informações quando da mensuração do valor justo pela
Entidade, para maximizar o uso de informações observáveis e minimizar o
uso de informações não observáveis. O CPC 38 descreve os três níveis de
informações que devem ser utilizadas mensuração ao valor justo: Nível 1 -
Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos
ou passivos; Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do
Nível 1, onde os preços cotados (não ajustados) são para ativos e passi-
vos similares, em mercados não ativos, ou outras informações que estão
disponíveis e que podem ser utilizadas de forma indireta (derivados dos
preços); Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena ou
nenhuma atividade de mercado e que são significantes para definição do
valor justo dos ativos e passivos. O processo de mensuração do valor justo
dos instrumentos financeiros da Entidade está classificado como Nível 2
(representado pelas aplicações financeiras). Em função das características
e forma de operação bem como a posição patrimonial e financeira em 31
de dezembro de 2019, a Entidade está sujeita aos fatores de: Risco de
liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificul-
dades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos finan-
ceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo fi-
nanceiro. A abordagem da Entidade na administração de liquidez é de ga-
rantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse,
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da
Entidade. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações
nos preços de mercado, tais como as taxas de juros têm nos ganhos da
Entidade, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. Es-
sas oscilações de preços e taxas podem provocar alterações nas receitas e
nos custos da Entidade. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado
é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de
parâmetros aceitáveis, e, ao mesmo tempo, otimizar o retorno. Com rela-
ção às taxas de juros, visando a mitigação deste tipo de risco, a Entidade
centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade
que acompanham, a variação do CDI - certificado de depósito
interbancário e fundos de renda fixa.
22. Arrendamento operacional como arrendador: Os valores relaciona-
dos aos arrendamentos mercantis operacionais referem-se, substancial-
mente, aos recebimentos de alugueis, que possuem prazos de vencimento
entre 5 e 10 anos renováveis por igual período e seus valores, trazidos a
valor presente dos pagamentos mínimos não representam, substancial-
mente todo o valor justo do ativo arrendado, conforme estudos elabora-
dos pela Administração da Empresa. A Entidade reconheceu receitas no
montante de R$ 859.270 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 849.383 em
31 de dezembro de 2018), com operações de arrendamento mercantil.
Menos de 1 ano ......................................................................... 889.585
Mais de 1 ano e menos de 5 anos ........................................... 2.256.268
Mais de 5 anos ........................................................................... 347.996
23. Eventos subsequentes: Incorporação da Provincia dos Jesuítas
do Leste Equatorial do Brasil – JESLEQ: Em 31 de dezembro de 2019,
nos termos da ATA 109, com efeitos a partir de 1À de janeiro de 2020, a
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Jesus autorizou a incor-
poração da Provincia dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil - JESLEQ,
sob o CNPJ 00.986.658/0001-14, localizada na Avenida Leovigildo
Filgueiras, 586, 1À andar, Bairro do Garcia, Salvador (BA). O patrimônio li-
quido contábil aferido por meio do laudo de avalição contábil no montante
de R$ 38.328.823. Impacto do coronavírus (COVID-19) nas opera-
ções da Entidade: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência
de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos
e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto,
aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem
gerar os seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidas nas de-
monstrações financeiras. A receita da Companhia de Jesus é substancial-
mente relacionada a doações de pessoa física e locações, quanto as
doações, a Entidade não espera um impacto significativo, com relação as
locações ainda está sendo avaliado se terão solicitações de descontos.
Além disso, medidas de contenção de gastos com viagens, eventos
corporativos, contratos de prestação de serviços, marketing, obras e manu-
tenção das comunidades estão sendo renegociadas. A Administração
montou um Comitê para avaliar de forma constante o impacto do surto nas
operações e na posição patrimonial e financeira da Entidade, com o objeti-
vo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto
nas operações e nas demonstrações financeiras.

JONAS CARVALHO DE MORAES - Diretor Presidente                                                                                                                                           FERNANDO MARCELINO POLYSELLO - Contador - CRC 1SP 256549/O-3
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Nota              2019             2018
Receitas operacionais
Receita com aluguel ....................... 22 859.270 849.383
Receita com doações ..................... 16 12.597.592 7.164.090
Receita com convênios .................. 14.b 4.314.453 2.800.000
Receitas com trabalho voluntário .. 8 1.289.538 1.245.930
Outras receitas ................................ 38.528 -
Total ................................................. 19.099.381 12.059.403
Despesas operacionais e administrativas
Despesas gerais e administrativas . 17 (15.884.938) (12.852.654)
Despesas com trabalho voluntário 8 (1.289.538) (1.245.930)
Outras receitas operacionais .......... 18 109.272 1.098.559
Outras despesas operacionais ...... (117.369) -
Resultado antes das receitas
  (despesas) financeiras líquidas 1.916.808 (940.622)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras ....................... 19 960.579 1.011.502
Despesas financeiras ..................... 19 (8.433) (16.381)
Receita financeira, líquida ......... 952.146 995.121
Superávit do exercício ................ 2.868.954 54.499

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Patrimônio social Ajustes de avaliação patrimonial        Superávit acumulado             Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018 ............ 20.954.943 14.367.948 101.094.602 136.417.493
Incorporação ao patrimônio social ................ 101.094.602 - (101.094.602) -
Realização do ajuste avaliação patrimonial . - (436.453) 436.453 -
Superávit do exercício ................................... - - 54.499 54.499
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ....... 122.049.545 13.931.495 490.952 136.471.992
Incorporação ao patrimônio social ................ 490.952 - (490.952) -
Realização do ajuste avaliação patrimonial . - (748.207) 748.207 -
Superávit do exercício ................................... - - 2.868.954 2.868.954
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ....... 122.540.497 13.183.288 3.617.161 139.340.946

(a) O Conselho Fiscal da COMPANHIA DE JESUS - JESUÍTAS, no exer-
cício de suas funções legais e estatutárias, examinou as Demonstrações
Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resul-
tado do período, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social,
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), Notas Explicativas, Relatório

PARECER DO CONSELHO FISCAL
dos Auditores da „KPMG Auditores Independentes‰, relativos ao exercí-
cio encerrado em 31 de dezembro de 2019. (b) Com base nos exames
efetuados e considerando o Relatório da Auditoria, o Conselho Fiscal,
indica para aprovação os referidos documentos contábeis do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e autoriza, após a aprovação

pela Assembleia Geral Ordinária, a Publicação do Balanço Patrimonial.
(c) A proposta para que o resultado do exercício, apurado em 31 de
dezembro de 2019, fosse destinado as atividades previstas nas disposi-
ções estatutárias, segundo a disponibilidade de recursos fora aprovada
por unanimidade dos presentes.

São Paulo/SP, 30 de março de 2020
Marcos Epifanio Barbosa Lima - Presidente

Eduardo Teixeira Henriques - 1º Conselheiro e Secretário
Antônio Tabosa Gomes - 2º Conselheiro

Aos Conselheiros e Diretores da Companhia de Jesus - Jesuítas.
São Paulo/SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da
Companhia de Jesus - Jesuítas („Entidade‰), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.Em
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Companhia de Jesus - Jesuítas em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, es-
tão descritas na seção a seguir intitulada „Responsabilidades dos audi-
tores pela auditoria das demonstrações financeiras‰. Somos indepen-
dentes em relação a Entidade, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da
administração pelas demonstrações financeiras: A administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou

erro.Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pre-
tenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstra-
ções financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras, 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 existen-

tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conside-
radas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso:- Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode en-
volver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.- Obtemos entendimento dos

continua...

O que está em 
discussão é a 
sobrevivência 

Diogo Cuoco (*)
 
Tenho visto muito debate 

sobre isolamento vertical ou 
horizontal e exponho aqui a 
minha visão sobre o assunto 
e o que tenho pensado sobre 
a crise. 

Em momentos de histe-
ria, está evidente que se 
dificulta a manutenção do 
equilíbrio e do respeito. 
Vivemos um momento de 
discussões calorosas sobre 
a vida e a sobrevivência. 
Os que defendem a vida, 
chamam atenção para uma 
trágica pandemia, em um 
cenário de guerra com 
muitas mortes e doentes. Os 
da sobrevivência, divulgam 
números e dados indicando 
que irão morrer mais pesso-
as de outras doenças, fomes 
e suicídios como efeito do 
confinamento em decorrên-
cia do Coronavírus. 

Agridem-se, medem for-
ças, ultrapassam limites. 
Mas quem está realmente 
certo? Vivemos sim uma 
grande pandemia. Voltamos 
a ser indígenas em contato 
com uma "gripezinha" vinda 
de outro país. Adoecemos 
e morremos. O problema é 
que não estamos mais em 
florestas; vivemos aglome-
rados. Já tínhamos uma 
enorme quantidade da po-
pulação doente ou suspeita 
utilizando os hospitais, lo-
tando corredores, brigando 
por vagas em UTIs. Então, 
onde arrumar espaço para 
tantos outros que irão ne-
cessitar? 

Medidas de isolamento 
social para ganhar tempo e 
permitir a estruturação do 
sistema de saúde devem e 
estão sendo tomadas. Por 
outro lado, como ficam os 
pacientes que necessitam 
de tratamento para doenças 
como câncer, insuficiência 
renal e coronariana que 
precisam de acompanha-
mento constante? Quantos 
também irão morrer com 
o adiamento de cirurgias? 
Qual realmente é a me-
dida do custo da morte? 
Mortes por Coronavírus, 
por acidente de carro, pela 
violência urbana em de-
corrência de complicações 
cardiovasculares? 

Como empreendedor, 
não estou apartado da 
sociedade em que vivo e, 
especialmente por sentir 
na pele, também questiono 
o fator econômico. Quantos 
irão fechar portas, perder 
empregos, morrer de fome 
e entrar em depressão se 
esse isolamento social se 
prolongar por três, quatro, 
cinco meses ou mais? 

O que está em discussão 
- e parece que temos que 
ter muito equilíbrio para 
perceber e refletir - é a so-
brevivência. Sobrevivência 
individual, dos países e do 
mundo. Inclusive, cabe a 
análise do modelo de socie-
dade globalizada que tínha-
mos e o que queremos para 
nosso futuro e das gerações 
que se seguirão às nossas. 

As entidades médicas e 
os pesquisadores terão que 
parar de pensar somente em 
um vírus e pensar no ser 
humano como um todo. Os 
economistas terão que pa-
rar de pensar só no desastre 
econômico. Precisamos es-
tar saudáveis, mas para isso 
precisamos comer e viver 
para poder sobreviver. Isso 
não só envolve as medidas 
de cuidados em prevenção 
de qualquer doença, mas 
também na "saúde" eco-
nômica. 

Passado o isolamento ini-
cial para evitar o colapso da 
saúde, que se abram as dis-
cussões entre dois grupos, 
pois viver tem uma relação 
direta com sobreviver. 

(*) - É founder e CEO da Taki 
Pagamentos, startup credenciada 

do Denatran com soluções para 
parcelar no cartão diversos tipos de 

pagamentos de tributos.
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O que a Engenharia 
pode saber para 
surfar a onda da 

Transformação Digital?

Um dos vetores da 
transformação digital 
é a fluidez que passa 
a existir no mercado 
e essa flexibilidade 
se mostrou singular 
com os últimos 
acontecimentos 
após a chegada do 
Coronavírus, que 
mudou a nossa forma 
de trabalhar 

Quando analisamos 
as possibilidades do 
modelo digital, po-

demos identificar que os 
concorrentes e as principais 
ameaças não são mais tão 
triviais. Muitas vezes, os 
tradicionais competidores 
se tornam aliados e a ca-
deia de suprimentos não é 
mais linear e simples de se 
entender como no passado. 
Em relação à tecnologia, 
até pouco tempo, bastava 
para as empresas adotarem 
uma linha de software de 
projeto e havia no mercado 
alguns poucos provedores e 
revendas que apresentavam 
o produto. 

A empresa escolhia uma 
solução, comprava, fazia um 
treinamento para a equipe 
e pronto, estava tecnologi-
camente atualizada. Depois, 
anualmente se preocupava 
com as atualizações e mo-
nitorava de forma passiva 
as novidades do próprio 
fornecedor e concorrentes, 
tudo de forma pontual e 
fácil de compreender. Os 
orçamentos de TI eram cor-
porativos e previstos para 
o ano. Era relativamente 
fácil apropriar os custos 
aos projetos e as variações 
aconteciam de forma muito 
simples e previsível. 

Os demais custos eram 
tradicionais de informática, 
no máximo a contratação 
de um sistema de gestão de 
documentos, também por 
meio de licença ou na mo-
dalidade de software como 
serviço. A TI não tinha uma 
importância estratégica. 
Nas propostas era quase que 
um texto padrão anexado 
e atualizado de tempos em 
tempos. O fornecedor de 
TI era realmente um for-
necedor. A transformação 
digital chegou e este cenário 
mudou, e mudou de forma 
radical. 

O modelo mudou ao longo 

do tempo. Softwares não são 
mais comprados, são aluga-
dos. Assim não faz o menor 
sentido pensar em software 
fora do contexto de seu uso. 
Não se "compra" mais anu-
almente os softwares, mas 
se "aluga" sob demanda, de 
acordo com o projeto e as 
necessidades do projeto. 
A oferta de softwares e 
soluções aumentou consi-
deravelmente e não existe 
mais o cenário de dois ou 
três players, mas dezenas 
de possibilidades. 

Fica praticamente impos-
sível eleger uma "solução 
para a empresa". Com os 
consórcios, a terceirização 
e as parcerias, a qualida-
de que mais importa nos 
softwares atualmente é a 
capacidade de se integrar. 
Não é possível mais ter um 
formato proprietário. A 
tendência é que padrões in-
ternacionais de colaboração 
se estabeleçam como norma 
de mercado. 

Com esta transformação, 
a estratégia de solução 
deixou de impactar apenas 
no custo de TI, mas passa 
a ter o potencial de reduzir 
outros custos e, principal-
mente, gerar valor, assim 
crescendo sua importância. 
O fornecedor de TI precisa 
entender do negócio do 
cliente, ser um agregador 
e ter um relacionamento 
muito mais profundo. As 
empresas de engenharia 
vão conhecer muito mais 
de TI e as empresas de 
TI precisarão entender de 
engenharia. 

Por se tratar de um tema 
técnico, a grande barreira 
para esta aproximação for-
necedor/cliente é o mindset 
do engenheiro, ou seja, a 
tradicional "autossuficiên-
cia" do profissional, que 
imagina que sabe tudo, co-
nhece tudo e é capaz de fa-
zer. Para desconstruir essa 
mentalidade, temos que nos 
espelhar em ecossistemas, 
como o automobilístico. As 
grandes montadoras, como 
o próprio nome diz, não são 
fabricantes, são agregado-
ras de um ecossistema de 
fornecedores e este é o gran-
de valor agregado delas. 

(*) - Membro da ADN (Autodesk 
Development Network) e do RICS 

(Royal Institution of Chartered 
Surveyours), é engenheiro civil pela 

Poli/USP e presidente do Construtivo, 
empresa de tecnologia 

com DNA de engenharia 
(http://www.construtivo.com/).

Marcus Granadeiro (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 23 de abril de 202010 Negócios
Empresas 
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COMPANHIA DE JESUS - JESUÍTAS CNPJ 33.544.362/0001-00
Declarada de Utilidade Pública pelo

Decreto Federal nº 895 de 12/04/1962, D.O.U. de 13/04/1962

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador

CRC 1SP290557/O-2

...continuação

controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o ob-
jetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas

evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relató-
rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre

outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das cons-
tatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 13 de abril de 2020
KPMG Auditores
Independentes
CRC 2SP014428/O-6

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

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)

Yellow YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.575/0001-00 - NIRE 35.227.632.353

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 20/04/2020.
Data, Hora e Local: Aos 20/04/2020, às 10h30hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 
4º andar, conjunto 41, sala 38, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispen-
sada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa:Presidente: Abrão Muszkat, Secretário: Franco Gerodetti 
Neto. Ordem do Dia: Deliberam a redução do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao obje-
to da sociedade. Deliberações: Os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada 
sócio, o capital social da empresa em R$ 3.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será 
de R$ 2.559.911,00. Encerramento: Nada mais lavrou-se esta ata lida e aprovada. São Paulo, 20/04/2020. 
YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério 
Construções e Incorporações S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A., Marcelo Rezende Rai-
nho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil; Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

(*) - Joline McGoldrick (*)

A ansiedade relacionada aos 
orçamentos, o medo de passar 
a mensagem errada, o tom apa-

rentemente surdo ou a irrelevância 
de uma oferta em um momento em 
que está se tornando cada vez mais 
impossível 'ir' a algum lugar obriga-
ram algumas marcas a pausar ou adiar 
campanhas. 

Sem dúvida, as marcas precisam re-
visar suas mídias orgânicas e pagas já 
agendadas (e muitas já o fizeram). Para 
algumas marcas, isso vai significar pôr 
o pé no acelerador. Alguns exemplos 
no setor de alimentos tradicionais, 
como a General Mills, fabricante de 
cereais como Cheerios e El Paso Taco, 
continuar mantendo sua marca no 
topo da culinária caseira é essencial e 
a publicidade em larga escala transmite 
uma sensação de certeza em tempos 
incertos. 

Como afirmou o CEO da General 
Mills, Jeff Harmening, "eu acho que 
também pode denotar um senso de 
normalidade para as pessoas, pois 
suas vidas estão tudo menos normais 
em muitas partes do mundo. E assim, 
da nossa parte, acreditamos ter a 
responsabilidade de fazer isso, seja 
entregando nossos produtos em casa 
ou promovendo o Cinnamon Toast 
Crunch". Para outras marcas que têm 
menos certeza, sugerimos que se façam 
as seguintes perguntas para identificar 
como devem se adaptar. 

Pergunta 1:
Como a crise muda a jornada do 

consumidor para o nosso público?

As restrições de movimento ou a in-
certeza econômica tornam mais difícil 
ou indesejável comprar nosso produto 
ou serviço? Para algumas marcas do 
setor de FCMG (fast-moving consumer 
goods), as compras permanecem está-
veis ou podem até aumentar por serem 
alimentos de longa vida. No entanto, 
outras categorias, como viagens e au-
tomóveis, podem parar nessa pergunta. 

Sem dúvida, as férias e as com-
pras de carros ficaram para depois, 

Perguntas que o marketing deve fazer 
antes de ajustar suas campanhas

Todos os profissionais de marketing estão enfrentando um dilema sobre se e como devem ajustar seu 
marketing para a crise da COVID-19

mas as pessoas seguem planejando 
e pesquisando. A jornada média do 
consumidor para o comprador de um 
carro novo é de cerca de 3 meses. 
Portanto, enquanto os esforços de ati-
vação de vendas para colocar alguém 
em uma concessionária neste fim de 
semana não funcionarem, continuar a 
construir a marca e a conscientização 
permanece essencial. 

Mas talvez uma mudança faça sentido 
- a viagem se torna mais sobre o pla-
nejamento e o sonho de suas próximas 
férias (mesmo que esteja um pouco 
mais distante) e sobre a transmissão 
de que é uma marca que estará lá para 
você (como a Hyundai está fazendo 
com a sua proteção ao comprador)?

Isso pode exigir uma mudança no 
local em que você está executando 
sua mídia (aqui, a economia e o plane-
jamento se tornam mais importantes), 
bem como uma mudança de comunica-
ções institucionais da marca para peças 
muito mais voltadas para o fundo do 
funil. Certamente exigirá uma mudança 
de foco; você deve entender a eficácia e 
a eficiência de cada ativo e garantir que 
qualquer mídia ou desempenho criativo 
que não seja de alto desempenho seja 
alterada rapidamente. 

Pergunta 2:
Existe risco competitivo ao di-

minuir ou cessar as comunicações 
em meio à COVID-19?

Enquanto uma marca se comunica 
com seu público, ela conquista share 
of mind e, consequentemente, share or 
market. Uma pesquisa de 2018 da ARF 
(Advertising Research Foundation) 
constatou que as empresas que conti-
nuam anunciando em um período em 
que algumas preferem interromper a 
comunicação mantêm "uma vantagem 
duradoura sobre seus concorrentes que 
diminuem seus gastos com publicidade 
durante o mesmo período". Reflita se 
uma economia inicial no momento será 
totalmente ofuscada pela necessidade 
de gastar demais para reter ou manter 
o valor da marca mais para a frente. 

Pergunta 3:
Com os ativos que você tem em 

mãos, você pode ajustar sua men-
sagem no momento?

As pessoas tendem a achar que, para 
transmitir empatia e relevância com 
ações em tempo real, uma marca precisa 
ser grande o suficiente pra estar no Su-
per Bowl. Marcas que podem promover 
iniciativas em tempo real devem, sim, 
compartilhar o que estão fazendo, tanto 
por meio de mídia paga quanto orgânica. 
Mas mensagens simples também podem 
ser extremamente poderosas. 

Pense no anúncio da Nike - um fun-
do branco simples e a mensagem (só 
texto): "Se você já sonhou em jogar 
para milhões em todo o mundo, agora 
é sua chance. Jogue dentro de casa, 
jogue pelo mundo". 

Simples, memorável e eficaz - prova 
definitivas de como as mensagens 
podem se adaptar. 

(*) - É Vice Presidente Sênior de Data Insights and 
Research da VidMob.
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Tel: 3043-4171Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

Inovar é preciso; 
regular é impreciso

O período em que 
estamos vivendo tem 
se mostrado um dos 
maiores aceleradores 
da transformação 
digital dos últimos 
tempos

Isso se torna mais um 
desafio para empresas de 
todos os portes e setores, 

que já vêm se esforçando, 
em ambientes cada vez mais 
conectados e competitivos, 
para gerar negócios e mitigar 
riscos. Aos governos, cabe a 
difícil missão de reduzir as 
falhas de mercado e viabilizar 
as condições para uma com-
petição saudável - ou seja, de 
produzir regulamentos que 
tragam como subproduto 
segurança jurídica, padro-
nização e confiabilidade em 
serviços e produtos, sem 
engessar os mercados. 

Essa missão, no entanto, 
muitas vezes se equipara à 
pedra de Sísifo; quando o 
regulamento entra na pilha 
de "feito" e começa a valer, 
há boas chances de já estar 
desatualizado, ou, pior ainda, 
de causar consequências não 
pretendidas, e esse regula-
mento volta (ou precisa vol-
tar) para a pilha de "a fazer". 

Vale, então, um breve 
retorno ao título parafra-
seado de Fernando Pessoa 
e que nos possibilitou essa 
reflexão: mais que nunca, 
a inovação é inexorável (ou 
seja, tê-la é preciso); a ati-
vidade regulatória, por sua 
vez, não é uma ciência tão 
exata assim (ou seja, regular 
é impreciso). 

A transformação no setor 
privado frequentemente 
acontece em ambientes de 
inovação aberta; isso significa 
que a mudança pode acon-
tecer em qualquer departa-
mento de qualquer empresa e 
em qualquer lugar do país ou 
do mundo. E não raro essas 
inovações, ou minimamente 
o princípio por detrás delas, 
tornam-se disponíveis para 
melhorias incrementais por 
outros agentes de mercado 
quase que instantaneamen-
te.

Em contraste, o dever 
regulatório é, por definição, 
uma tarefa centralizada. Por 
si só, isso já ajuda a explicar 
a diferença de agilidade 
da transformação em cada 
um dos casos. Felizmente, 
reguladores já lançam mão 
de fóruns governamentais 
internacionais ou regionais 
nos quais são discutidas 
melhores práticas regula-
tórias. A Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel), por exemplo, participa 
de reuniões da Comissão 
Interamericana de Teleco-

municações da Organização 
dos Estados Americanos e, 
também, da União Interna-
cional de Telecomunicações. 

A realidade de cada país, 
no entanto, dificulta ou im-
possibilita que regulamentos 
pensados no exterior sejam 
plug-and-play no Brasil, e 
a assimetria de informação 
entre os setores privado e 
público permanece. 

Existem algumas ferra-
mentas disponíveis para o 
regulador mitigar o risco de 
a pedra rolar rapidamente 
para o começo da montanha, 
tais como análise de impacto 
regulatório (AIR) e a transpa-
rência do processo de criação 
e revisão de regulamentos, 
incluindo a possibilidade de 
ampla participação do setor 
privado e da sociedade como 
um todo para contribuir com 
suas diferentes visões. 

Mais recentemente, alguns 
órgãos reguladores vêm tes-
tando modelos de sandbox 
regulatório - tal como estru-
turas feitas em uma caixa 
de areia, essas ferramentas 
criam ambientes controlados 
para testar ideias inovadoras 
em pequena escala e avaliar o 
impacto da regulação (ou da 
ausência dela). Finalmente, 
e não menos importante, 
existe a autorregulação. Essa 
possibilidade traz algumas 
relevantes vantagens, como: 
redução da assimetria de in-
formação, compartilhamento 
de responsabilidade social e 
jurídica, e maior especifici-
dade, agilidade e relevância 
na revisão ou proposição de 
novos regulamentos. 

Para o setor privado, a 
autorregulação é uma opor-
tunidade para padronizar 
entendimentos, abordar 
particularidades de um setor, 
e, ao mesmo tempo, gerar 
segurança jurídica e reduzir 
os custos do compliance. A 
autorregulação é, inclusive, 
prevista na Lei Geral de Pro-
teção de Dados. E a proteção 
de dados é um tema funda-
mental para o sucesso de uma 
transformação digital. Do 
ponto de vista do regulador, 
editar normas concernentes 
a áreas tão distintas como 
saúde, telecomunicações e 
mobilidade, por exemplo, 
será uma tarefa de Sísifo se 
não houver autorregulação. 

Já que inovar é preciso, 
é, pois, tempo de vermos 
protagonismo dos agentes 
privados também em temas 
regulatórios; isso ajudará 
a reduzir a imprecisão (e, 
consequentemente, aumen-
tar o sucesso) da atividade 
regulatória. É um cenário de 
ganha-ganha. 

(*) - É mestre pela Universidade 
da Califórnia e sócio-diretor 

da KPMG no Brasil. 

Philipe Moura (*)

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENAN INACIO DA FONSECA MACIEL, profissão: aux. de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemir Maciel e de Sara Inacio da 
Fonseca. A pretendente: ABIGAIL BITENCURT SILVA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo de Assis Silva e de Marli Maria Bitencurt 
Silva.

O pretendente: ISAAC AMANCIO FERREIRA, profissão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Escada, Pe (Registrado em Galameira, PE), data-nascimento: 
13/11/1961, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Amancio 
Ferreira e de Amara da Silva Ferreira. A pretendente: DENISE APARECIDA SOARES 
RODRIGUES, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Aclimação, SP, data-nascimento: 16/02/1973, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Dorival Soares Rodrigues e de Aparecida de Jesus Rodrigues.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE LACERDA ROMAO DOS SANTOS, profissão: 
aux. administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/09/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Romao dos 
Santos e de Maria do Socorro Lacerda Aquino Romao dos Santos. A pretendente: 
ALINE MARTINS SANDOVAL DOS SANTOS, profissão: aux. administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Almirante Alves dos Santos e de Marisa Martins 
Sandoval dos Santos.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

THIAGO CASTRO DO NASCIMENTO MACHADO, estado civil solteiro, profissão pin-
tor, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 051,FLS.277-ITAIM PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (01/10/1993), residente e domiciliado Rua Trussu, 289, casa 01, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Décio Lopes Machado e de Josefina Castro do 
Nascimento. ELLEN BONI CARDOSO VIEIRA, estado civil solteira, profissão instrutora 
de treinamento, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A 086,FLS.131-GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e 
dois (23/07/1992), residente e domiciliada Rua Trussu, 289, casa 01, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Cardoso Vieira e de Tania Regina Boni 
Nogueira Vieira.

FABIANO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico em edifica-
ções, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 076,FLS.036V-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa 
e um (24/05/1991), residente e domiciliado Rua Rio Mamanguape, 553, casa 02, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Ricardo Pereira da Silva 
e de Simone Pereira da Fonseca. CAROLINE DOS ANJOS BARBOSA, estado civil 
solteira, profissão tecnóloga em construção de edifícios, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV-A-120,FLS.293-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ-UTIN-
GA/SP), Santo André, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e seis 
(03/01/1996), residente e domiciliada Rua Rio Mamanguape, 553, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Félix Francisco Barbosa e de Dagmar 
José dos Anjos Barbosa.

IZAIAS PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/099.FLS.272V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de abril de 
mil novecentos e oitenta e sete (08/04/1987), residente e domiciliado Estrada Aricandu-
va, 555, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Faustino Pereira de 
Souza e de Dinalva Alves de Souza. YASMIN APARECIDA GALVÃO, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/181.FLS.009V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e três (20/03/1993), 
residente e domiciliada Estrada Aricanduva, 555, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sandra Aparecida Galvão.

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDwY BATISTA DE SOUZA, profissão: serviços gerais, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Porto Seguro, BA, data-nascimento: 06/06/1996, residente e 
domiciliado em Porto Seguro, BA, filho de Isael Costa de Souza e de Eliene Batista de 
Jesus. A pretendente: MARIA EDUARDA DA CONCEIçÃO, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Nilza da Conceição.

O pretendente: wELLINGTON TAVARES RIBEIRO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues Ribeiro e de Clarice Tavares Ribeiro. A 
pretendente: MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Conceição de Lima e de Amorenita Rocha da Silva.

O pretendente: DJALMA LúCIO MARCIANO, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Zilda Marciano das Dores. A pretendente: DIVâNIA DE 
SOUZA PINTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Penedo, AL, data-
-nascimento: 09/05/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Dorgival de Souza Pinto e de Maria Angelica de Souza Pinto.

O pretendente: FABIO NICULáU DE OLIVEIRA, profissão: agente de terminal urbano, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Alves de Oliveira e de Josefa Maria 
Niculáu de Oliveira. A pretendente: PâMELA ALMEIDA SANTANA, profissão: analista 
de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 
08/07/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Cristiane Almeida Santana.

O pretendente: EMERSON ADRIANO EUGENIO DA SILVA, profissão: ajudante ope-
racional, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Aparecido da Silva 
e de Adriana Eugenio. A pretendente: MICHELY SCHwEDICK ALVES, profissão: 
professora de educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 19/01/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Arnaldo Schwedick Alves e de Maria Odete Augusta Munhoz Alves.

O pretendente: MANOEL ANTERO FERREIRA, profissão: garçon, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Taiba, PE, data-nascimento: 08/11/1958, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Antero Ferreira e de Maria Joaquina da Conceição. A pretendente: 
JULIANA DE SOUSA SANTOS, profissão: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 13/11/1987, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de João Carlos Ferreira dos Santos e de Deusanira de Sousa Pinto.

JAILTON DA GRAçA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV-A-327,FLS.129-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de maio de mil novecentos e noventa e dois (20/05/1992), residente e domiciliado Rua 
Guarapá, 01, A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvana da Gra-
ça. ALESSANDRA RODRIGUES FERREIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de sala de exames especializados, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e setenta e nove (03/09/1979), re-
sidente e domiciliada Rua Orlando Fratucelli, 85, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Alexandre Ferreira e de Maria Rodrigues do Nascimento.

ROBSON FERREIRA HAZENFRATZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.284V-VILA FORMO-
SA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(17/03/1988), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 
1.307, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Hazenfratz e de Rosimeire Izilda 
Ferreira Hazenfratz. GRACE ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/097.FLS.119-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de junho de mil novecentos e oitenta e sete (14/06/1987), residente e domici-
liada Rua Noite Verde, 20, fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Brito dos Santos e de Joselita Alves de Brito.

RAPHAEL MOTTA SAMPAIO, estado civil solteiro, profissão supervisor operacional, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-167.FLS.160 LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e nove (31/03/1989), resi-
dente e domiciliado Rua Mocoembu, 186, Planalto Paulista, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Edmilson Sampaio e de Maria de Fatima Motta Sampaio. MáRCIA PEREI-
RA VIEIRA, estado civil divorciada, profissão analista de relações do trabalho sênior, 
nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
de abril de mil novecentos e setenta e oito (20/04/1978), residente e domiciliada Rua 
Guira, 551, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Fernando Pereira Vieira e de Ana Maria Vieira.

GUSTAVO VALENTIM PINHEIRO DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de faturamento, nascido em Boituva, neste Estado, Boituva, SP no dia sete de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro (07/05/1994), residente e domiciliado Guiomar 
Perim de Camargo, 113, de Lorenze, Boituva, neste Estado, SP, filho de Clodoaldo José 
Pinheiro de Freitas e de Juraci Valentim Maciel de Freitas. DáVYLA OLIVEIRA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Quixelô, Estado do Ceará, Quixelô, CE 
no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e seis (21/10/1996), residente 
e domiciliada Rua Goiatá, 185, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Simão da Silva e de Luzabete Vieira de Oliveira."Cópia Enviada pelo 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Boituva, Neste Estado”.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: LUIS FILIPE NEVES, profissão: enfermeiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1995, residente e domiciliado em Guarulhos, 
SP, filho de Jose Augusto Neves e de Geralda Pedrolina Santos Neves. A pretendente: 
JAIANE FIGUEIRêDO TEIxEIRA, profissão: técnico de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailton de Sousa Teixeira e de Ana Maria Figueirêdo Teixeira.

O pretendente: ROBSON DE SOUZA AVELAR, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Mendes, RJ, data-nascimento: 03/04/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joel Reis de Avelar e de Lea de Souza. A preten-
dente: ANGÉLICA SOARES FERREIRA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Anita Soares Ferreira.

O pretendente: FáBIO VIEIRA LIMA, profissão: técnico de refrigeração, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1986, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Dimas dos Santos Lima e de Regina Vieira Lima. A pretendente: 
ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA LUIZ, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ferreira Luiz e de Helenice Carvalho da Silva.

O pretendente: LEVI TARGINO DA SILVA, profissão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Targino da Silva e de Severina Targino da Silva. 
A pretendente: DULCINÉIA REGINA PEREIRA, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Marília, SP, data-nascimento: 23/06/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Pereira e de Edina Maria de Jesus Pereira.

O pretendente: JOÃO FAGUNDES MELQUIADES, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 12/06/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Melquiades de Sousa e de 
Ercilia Lopes dos Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA ROCHA ESTEVES, 
profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 
11/08/1967, residente e domiciliada neste Distrito, Lajeado São Paulo, SP, filha de João 
Rocha de Souza e de Maria Esteves da Silva.

O pretendente: CLEBER ALMIRANTE DE OLIVEIRA, profissão: operador de monitora-
mento, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Francisco Sergio Nascimento de 
Oliveira e de Alessandra Nascimento Almirante. A pretendente: MONIK EVELYN DIAS 
DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Reinaldo Pereira da Silva e de Raquel de Oliveira Dias.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Richard Vasconcelos (*)

É neste momento que percebemos 
como disciplinas como “Emo-
ções e Sentimentos” ou “Alfabe-

tização Emocional” fizeram falta na vida 
escolar. Inteligência Emocional é ter 
consciência das emoções, conhecê-las 
profundamente e saber lidar com elas, 
seja nos relacionamentos pessoais ou 
no trabalho. Segundo Daniel Goleman, 
autor do best-seller “Inteligência Emo-
cional” e grande referência mundial 
neste assunto, pessoas de sucesso têm 
66% de suas habilidades conectadas ao 
Quociente Emocional (QE), quando 
apenas 33% são relacionadas ao Quo-
ciente Intelectual (QI). 

Por muitos anos, no entanto, os 
sentimentos foram desprezados pelas 
pesquisas e pelo ambiente de trabalho, 
mas hoje já sabemos que a razão, a 
técnica e a precisão não são as únicas 
habilidades responsáveis pelo sucesso 
na carreira. Se o QI leva um profissional 
a entregar os melhores resultados da 
companhia, é o QE que o levará à li-
derança. Quando observamos gestores 
bem-sucedidos, percebemos que 85% 
de suas competências vêm do QE e 
somente 15% do QI. 

Estou falando de autoconfiança, auto-
controle, zelo, persistência, capacidade 
de automotivação, interesse genuíno 
no outro, empatia e a consciência de 
que bons resultados são frutos de bons 
relacionamentos e de um trabalho em 
equipe, feito a várias mãos. Com isso 
fica mais fácil nos aproximarmos do que 
buscamos, de nossas metas e objetivos, 

Inteligência emocional é 
fundamental para a produtividade

Hoje muito se fala em Inteligência Emocional (IE), mas geralmente só nos damos conta dessa habilidade 
(ou da falta dela) quando visualizamos o quão complexo é o nosso mundo interno

notícia é que a IE também pode ser 
desenvolvida: é possível, sim, poten-
cializar sua capacidade de conduzir 
suas emoções de forma que trabalhem 
a seu favor.

Não se trata de evitar ou parar de 
ter sentimentos como raiva, tristeza, 
frustração, ciúmes, dentre outros. Na 
realidade isso nem seria possível. O 
trabalho reside em conhecer nossos 
sentimentos, saber reconhecer nossas 
emoções, identificar nossos gatilhos 
emocionais negativos e positivos, con-
trolar o impulso emocional e aprender 
a conduzir tudo isso da melhor forma, 
lidando tranquilamente com os rela-
cionamentos. Quando desenvolvermos 
nossa IE continuaremos a nos zangar 
com pessoas e situações, mas sabere-
mos nos zangar com a pessoa certa, na 
medida certa, pelo motivo certo e da 
maneira certa.

Os momentos de incerteza e dificul-
dades, como a que estamos vivendo 
agora, são as melhores oportunidades 
para desenvolver nossa inteligência 
emocional. Portanto, não deixe escapar 
a chance de realizar um curso, ouvir um 
podcast ou uma palestra (a distância) 
sobre o assunto. Com ensinamentos 
simples, você entenderá como o cére-
bro processa as emoções e como lidar 
com os quatro pilares fundamentais da 
inteligência emocional: Autoconsciên-
cia, autogerenciamento, consciência 
social e gerenciamento das relações.

(*) - É CEO da LEO Learning Brasil, uma das 
principais empresas de educação corporativa 

digital, mestre em Tecnologias Educacionais pela 
University of Oxford e atua há 15 anos no mercado 

de educação.
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e ela impacta até em nosso bem-estar 
físico e na produtividade. Quando não 
controlamos nossas emoções acabamos 
reagindo negativamente, sem pensar, 
de forma desordenada e, consequen-
temente, perdemos oportunidades, 
acabamos com nossas carreiras e afe-
tamos as relações.

As estatísticas nos mostram que, em 
todo o mundo, a depressão e outros 
transtornos ansiosos estão entre as 
principais causas de afastamento do 
trabalho e são considerados o mal do 
século. Segundo estimativas da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), a 
depressão será a doença mais comum 
na próxima década. Ou seja, temos que 
aprender a manejar nossas emoções o 
quanto antes.

Nos momentos atuais, precisamos 
saber como circular nesse mundo do 
sentir. Mas não é porque não aprende-
mos isso na infância, adolescência ou 
na vida escolar de maneira geral, que 
não podemos adquirir essa habilidade. 
Esta não é uma tarefa fácil, mas a boa 
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