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A crise mundial criada pela pandemia do Coronavírus fez com que muitas 
das certezas que acreditávamos ter, subitamente desaparecessem. Achar 
que temos certeza de algo sempre foi uma péssima presunção - mas os 
desafios pessoais e profissionais que enfrentamos, agora concretizam o 
fato de que previsões são difíceis, e que precisamos nos preparar para o 
futuro. No isolamento que abate todo o mundo, surgem oportunidades 
de avaliar nossas carreiras, bem como a chance de garantir que nossas 
habilidades sejam relevantes.   

Aprender para construir um futuro

A pandemia ressaltou a importância de uma ferramenta jurídica 
consolidada, mas pouco difundida no Brasil: o testamento. Conforme 
dados recentes, os cartórios do Paraná registraram um crescimento de 
70% na procura por testamentos, certamente em razão da pandemia 
ser mais agressiva na população idosa, considerada grupo de risco. 
Mas o anseio de planejar a sucessão hereditária não é de hoje. Aos 
poucos, a sociedade tem compreendido a importância de antecipar 
e organizar os efeitos patrimoniais gerados pelo falecimento.   

Crescimento na procura por testamentos

A internet vem revolucionando cada vez mais os e-commerces, 
movimentando bilhões de reais anualmente. Por outro lado, com a 
expansão dos comércios eletrônicos, as empresas precisaram desen-
volver novas estratégias para deixar os consumidores mais seguros ao 
fazerem compras on-line, além de promover a satisfação dos usuários. 
Pensando na comodidade e conforto do consumidor, o professor 
e especialista em Marketing do Centro Universitário Internacional 
Uninter, Achiles Batista Ferreira Junior, listou sete dicas importantes 
para tornar a compra rápida e segura.   

Evitar erros nas compras on-line
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Negócios em Pauta

Criação de Anúncios
A Stone, fintech de serviços financeiros e de paga-

mentos, lança o Gerador de Anúncios, uma ferramenta 
gratuita para criação de imagens para todas as redes 
sociais. Com a iniciativa, donos de pequenos negócios 
e autônomos podem escolher modelos customizáveis de 
anúncios e, ao incluir informações sobre a empresa e o 
produto oferecido, conseguem obter sem custo algum 
imagens para a divulgação de ofertas e produtos para 
seus clientes. O objetivo é disponibilizar uma forma 
simples de criar imagens para divulgação de produtos e 
delivery dos pequenos empresários. O gerador pode ser 
acessado no site (http://bit.ly/GeradorAnunciosStone).  

  Leia a coluna completa na página 3

Geradordeanuncios/reprodução

COMPETITIVIDADE

Toda sociedade tem 
uma história, um casal, 
ou alguns conhecidos, 
inicia um pequeno 
negócio e os filhos e 
parentes próximos 
crescem observando o 
esforço dos fundadores 
e aos poucos vão sendo 
inseridos no negócio. 
Com o crescimento do 
negócio e da família 
aumentam também as 
chances de sucesso e de 
conflito. 

 

Mas afinal, como surgem 
os conflitos? Segundo 

Ricardo Camargo (*), consul-
tor e especialista em empresa 
familiar, a maioria dos pro-
blemas na empresa familiar 
envolve disputas por poder 
(mais comum) ou dinheiro, 
e está diretamente ligada à 
relação entre os membros da 
família. Ele cita as principais 
causas possíveis de conflitos 
em empresas familiares:  
 • Os fundadores acreditam 

que todos os filhos devem 
trabalhar na empresa e um 
ou mais dos filhos não têm 
interesse e/ou aptidão para 
o negócio; 

 • Um dos irmãos ou parentes 
próximos se sente preteri-
do nas decisões da empresa 
em relação aos demais ou 
sente que trabalha mais 
que os outros e deveria ser 
mais valorizado; 

 • Filhos ou que não traba-
lham na empresa querem 
opinar nos negócios e 
outros membros da família 
discordam; 

 • Os filhos constituem suas 

Com o crescimento do negócio e da família 
aumentam as chances de conflitos
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próprias fa-
mílias, agre-
gando novos 
membros na 
relação em-
presa-famí-
lia, que come-
çam a opinar 
ou trabalhar 
na empresa; 

 • As novas ge-
rações dese-
jam alterar a 
forma como 
a empresa é administrada 
e implantar inovações, mas 
os mais velhos acreditam 
que “em time que está 
ganhando não se mexe”, 
por exemplo; 

 • Parentes (tios, primos, 
sobrinhos) são escolhidos 
para trabalhar na empre-
sa por causa do grau de 
parentesco, e não pela 
competência em contribuir 
com o negócio; 

 • Há divergência na escolha 
do sucessor do fundador 
da empresa. 

  
O primeiro ponto é aceitar 

que conflitos são inerentes 

brar. Melhorar a comunicação 
na empresa é fundamental. 

 
Além disso, fazer um Acordo 

Familiar pode ser fundamental 
para resolver os conflitos. O 
acordo familiar é um conjunto 
de regras e de normas que 
determina como será a relação 
entre a família, os sócios e a 
empresa. Cada família deve 
definir os itens que constarão 
em seu Acordo Familiar. Para 
que o acordo tenha sucesso, 
a família deve discutir cada 
problema que pode surgir ao 
longo da existência da empresa 
e definir em conjunto como 
resolvê-los. Documentar por 
escrito essas decisões prévias 
para consultá-las sempre que 
preciso. Pegar assinatura de 
todos os membros da família 
no acordo familiar.  

 
Constituir um Conselho 

Familiar é necessário para 
que as tomadas de decisões 
aconteçam periodicamente. 
O Conselho pode conter ainda 
pessoas externas à empresa, 
como outros empresários e 
consultores terceirizados.  
Ainda seguindo Camargo, ao 
surgirem conflitos, é possível 
optar por buscar ajuda de 
terceiros, ou seja, pessoas que 
não são membros da família 
e não fazem parte da gestão 
do negócio para mediar os 
conflitos, como consultores 
terceirizados. O papel deste 
mediador especializado é au-
xiliar as partes interessadas a 
chegar a um consenso. 

(*) - É consultor, especialista em 
empresas familiares, marketing 

estratégico pela FGV e estratégia 
de negócios pela SUNY – State 

Universityof New York – 
da Camargo Gestão. 

à gestão de ne-
gócios, não im-
porta o tamanho. 
“Achar o ponto 
em comum: todo 
negócio tem uma 
razão de existir, 
na maioria das ve-
zes é gerar dinhei-
ro e lucro para os 
sócios. Se todos 
estiverem inte-
ressados em fazer 
a empresa ganhar 

mais dinheiro, os problemas 
serão analisados a partir do 
resultado final que se espera”, 
explica o consultor Ricardo 
Camargo.  

 
Outro ponto importante é 

melhorar a comunicação. A 
melhor maneira da família 
empresária se preparar para re-
solver conflitos é conversando 
e discutindo com racionalidade 
sobre como resolvê-los antes 
que aconteçam. A falta de 
disposição em ouvir opiniões 
diferentes e julgá-las sem pre-
conceitos pode levar a empresa 
a não reinventar seu modelo de 
negócio e, muitas vezes, que-

TRANSFORMAçãO 
DIgITAL PARA 
AuMENTAR A 
PRODuTIVIDADE 
CORPORATIVA     Leia na página 6

A melhor maneira 
da família 
empresária se 
preparar para 
resolver conflitos 
é conversando e 
discutindo com 
racionalidade 
sobre como 
resolvê-los antes 
que aconteçam.

News@TI

Webinar sobre a nova indústria da cannabis

@A HSM promoverá amanhã (30), às 15h o webinar “A nova 
indústria da cannabis: oportunidades e desafios na saúde e 

na economia”. O encontro virtual terá a presença do CEO e VP 
da OnixCann, Marcelo Galvão e Jaime Ozi, respectivamente, e, do 
médico neurocirurgião e prescritor de Cannabis Medicinal, doutor 
Pedro Pierro. O bate-papo será mediado pelo CEO da HSM e co-
-CEO da SingularityU Brazil, Reynaldo Gama. Durante o encontro, 
os especialistas apresentarão um panorama da indústria de canna-
bis medicinal no Brasil e no mundo e discutirão sobre as questões 
culturais, regulatórias, econômicas e científicas que envolvem o 
tema, além de apresentar tendências, pesquisas e o ecossistema 
de negócios que está se estabelecendo com este movimento. Para 
acompanhar, basta se cadastrar gratuitamente por meio do link: ht-
tps://bit.ly/2Kxm5nm.    Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

Auxílio emergencial
Para apoiar a população mais impac-

tada pela crise econômica, a Prefeitura 
de São Paulo abre a partir de hoje 
(29), nove unidades do Cate - Centro 
de Apoio ao Trabalho e Empreende-
dorismo. Serão prestados serviços às 
pessoas que estão com dificuldade 
para habilitar o seguro-desemprego e 
também acessar o auxílio emergencial. 
Para que não haja aglomeração nas 
unidades o atendimento para agenda-
mento será feito pela central telefônica 
da Prefeitura, no número 156.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/transformacao-digital-para-aumentar-a-produtividade-corporativa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cartorios-registram-crescimento-na-procura-por-testamentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/7-dicas-para-evitar-erros-nas-compras-on-line/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/aprender-para-construir-um-futuro-pos-pandemia/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

OpiniãO
Empreededor: aproveite o 

momento para 
avaliar seu negócio

Este é o momento 
ideal de parar e olhar 
para dentro da sua 
empresa. 

Nos últimos dias, a 
maior parte dos em-
preendedores brasi-

leiros foram impactados por 
notícias negativas a respeito 
da disseminação do novo Co-
ronavírus, o que acarretou a 
paralisação das atividades 
e, consequentemente, da 
nossa economia. No en-
tanto, esse não é momento 
de quem tem uma micro, 
pequena ou média empresa 
estagnar. Ao contrário, é 
hora de retomar o controle.

Sei que boa parte dos em-
presários está em desespero 
pelas contas que vêm pela 
frente, para honrar os paga-
mentos dos colaboradores 
e fornecedores e até para 
não precisar tomar medidas 
mais drásticas. Sei que não 
é simples e não é fácil, mas 
este é o momento ideal de 
parar e olhar para dentro da 
sua empresa. Que tal fazer o 
que ninguém fazia enquan-
to o barco estava cheio de 
gente e, ao mesmo tempo, 
repleto de problemas?

Agora é hora de arregaçar 
as mangas e analisar aquele 
controle financeiro, conta-
bilizar de forma minuciosa o 
que entra e o que sai, fazer 
a análise de cada despesa, 
verificar o controle dos 
gastos, estudar as metas de 
redução, negociar com for-
necedores, calcular o preço 
do seu serviço ou produto, 
pensar novas estratégias de 
precificação e avaliar novos 
canais de vendas. Pode não 
parecer, mas agora é a hora 
de ponderar e, principal-
mente, planejar!

Você se lembra de que a 
qualidade e desempenho da 
sua equipe incomodavam, 
mas não havia tempo para 
ver onde estavam as falhas? 
Então! Este é o momento de 
estudar ponto a ponto: os 
processos de produção, as 
técnicas de vendas, o con-
trole de estoque, os proces-
sos de logística, o pós-venda 
e o atendimento. Agora que 
o fluxo de atividades é me-
nor, vale criar planos de ação 
para começar a executá-los 
de um jeito novo e mais 
assertivo assim que a rotina 
voltar ao normal.

Agora é o momento de en-
xergar novas oportunidades 
e preparar o lançamento 
de produtos e serviços. 
Se antes você não vendia 
pela internet, agora precisa 
vender, porque o cliente não 
vem até você. Não tem es-
trutura para entregar? En-
contre o caminho para de-
senvolver e precificar essa 
entrega na porta do cliente. 
Seu produto ou serviço não 
pode ser entregue na casa 
das pessoas? Atenção! Essa 
foi a mesma afirmação feita 

pela Blockbuster quando 
escutou a ideia da Netflix. O 
problema que você enfrenta 
hoje será a mola propulsora 
para fazê-lo avançar. Depois 
desse período, você se tor-
nará melhor e maior.

É tempo de separar o joio 
do trigo. É hora de enten-
der quem tem empresa e 
quem é empreendedor. O 
primeiro “toca” o negócio 
e, quando há mudança do 
mercado, paralisa e não 
encontra caminho a seguir. 
Seus objetivos mudam e sua 
decisão é fechar as portas 
para evitar mais prejuízos. O 
segundo empreende e sabe 
que o negócio é o caminho 
para um objetivo maior, por 
isso ele busca se adaptar às 
mudanças e aos obstáculos. 
Trabalha para encontrar 
soluções a fim de manter a 
empresa e decide continuar 
até atingir seu objetivo.

Agora é hora de se forta-
lecer. Aqueles que não su-
portarem ou não estiverem 
dispostos ao enfrentamento 
vão fechar as portas. Con-
sequentemente, entregarão 
os clientes que ficarem 
desamparados “de bandeja” 
àqueles que permanecerem 
no mercado. É comum que 
em momentos como esse, 
algumas empresas cres-
çam com o fechamento de 
outras.

Para finalizar, queria con-
tar um pouco a você sobre 
as carpas, aqueles lindos 
peixes ornamentais muito 
apreciados pela cultura 
oriental e encarados como 
símbolos de sorte, perse-
verança e força. As carpas 
vivem 70 anos. Algumas 
chegam a 200 anos. Elas so-
brevivem aos mais diversos 
ambientes e podem resistir 
a temperaturas abaixo de 0 
e acima de 28º. 

Elas, inclusive, são parte 
de uma lenda chinesa muito 
inspiradora. Essa lenda diz 
que na época da desova, as 
carpas nadam contra a cor-
renteza e sobem cascatas. 
Assim que ela enfrenta to-
das as dificuldades e atinge 
seu objetivo, que é chegar ao 
topo, ela se transforma em 
um dragão. Esse é o reco-
nhecimento por sua bravura 
e determinação.

Sejamos como as carpas 
no mundo dos negócios. 
Com bravura e determina-
ção, sem dúvida poderemos 
superar as adversidades que 
se apresentam e encontrar 
nosso reconhecimento em 
um futuro próximo!

 
(*) - Especialista em gestão de 

negócios, é sócio-diretor da 
Prosphera Educação Corporativa, 

consultoria multidisciplinar com forte 
atuação entre empresas de diversos 

portes e setores da economia.

Haroldo Matsumoto (*)

Passos para melhorar as 
reuniões virtuais durante 

a pandemia do Coronavírus

Com a rápida adoção de soluções 
em nível empresarial para reu-
niões virtuais e colaboração de 

fluxos de trabalho como resposta à 
pandemia do Coronavírus, o Gartner, 
Inc., líder mundial em pesquisa e acon-
selhamento para empresas, apresenta 
três passos essenciais para que os 
líderes de TI melhorem suas operações. 
Os líderes de negócios que buscam ofe-
recer suporte completo às equipes de 
trabalho remoto estão se apoiando em 
soluções de colaboração para aumentar 
a produtividade e reduzir interrupções 
de negócios.

“O aumento das reuniões virtuais 
desde o início da pandemia de CO-
VID-19 está pressionando os líderes 
das organizações para garantir que 
os colaboradores tenham os recursos 
tecnológicos adequados para manter 
conexões consistentes e de alta quali-
dade com colegas, clientes e parceiros 
enquanto trabalham remotamente”, 
afirma Mike Fasciani, Diretor Sênior 
de Pesquisa do Gartner.

À medida que os colaboradores se tor-
nam mais dependentes dessas soluções 
de colaboração e reuniões virtuais, os 
líderes de TI deveriam seguir estes três 
passos para fornecer uma experiência 
segura e aprimorada. São eles:

1. Permita experiências confi-
áveis e consistentes de reunião 
virtual – A maioria dos líderes de 
organizações em que os colaboradores 
foram instruídos a trabalhar de casa 
devido à pandemia de COVID-19 já 
adquiriram e implementaram soluções 
de videoconferência e colaboração de 
fluxos de trabalho de nível empresarial. 
Uma vez que estas soluções estejam im-
plementadas, velocidade de banda larga 
e a confiabilidade da rede são cruciais 
para permitir a produtividade e uma 
experiência consistente. As chamadas 
de vídeo em alta qualidade em grupo 
precisam de um serviço de Internet que 
possa fornecer download e upload com 
velocidades de, pelo menos, 1,5 Mbps .

Hoje, embora muitas regiões possuam 
banda larga de Internet suficiente para 
acomodar videoconferências, algumas 
ainda não estão aptas. Colaboradores 

que residem nesses “pontos cegos” de 
Internet, que podem incluir áreas ru-
rais, podem se aproveitar de recursos 
de mensagens para fluxos de trabalho 
para trabalhar sem de-
fasagem com os colegas 
ou participar de reuniões 
utilizando as opções de 
áudio em seus telefones. 
Colaboradores remotos 
também podem usar smar-
tph ones habilitados para 
4G, em vez de PCs, para 
se conectar a reuniões 
on-line.

“Muitos aplicativos de 
reuniões e colaboração de 
fluxos de trabalho foram 
criados com um objetivo 
de “mobilidade em pri-
meiro lugar”, explica o 
analista do Gartner. “Por-
tanto, esses aplicativos 
funcionam tão bem em 
dispositivos móveis como 
em um desktop ou em uma 
solução Web”.

 
2. Torne a reunião 

segura – Cuidados com 
a segurança são fun-
damentais para líderes 
empresariais que buscam 
possibilitar reuniões pro-
dutivas. “As organizações 
podem contribuir para experiências 
de reuniões mais seguras sendo 

cuidadosas com as configurações de 
administração de TI, controles de 
host e o comportamento dos usuários 
finais”, diz Fasciani. “Passos sim-

ples, como utilizar uma 
senha de host separada, 
códigos de identificação 
aleatórios e exigir que os 
participantes se regis-
trem na plataforma de 
serviço da reunião antes 
de ingressarem na cha-
mada, podem fazer muita 
diferença para manter a 
privacidade das reuniões 
on-line”.

 
3. Remodele sua cul-

tura organizacional 
para promover a pro-
dutividade – “A sobre-
carga de reuniões, que já 
é um problema em muitas 
organizações, pode ser 
exacerbada neste am-
biente atual de trabalho 
a partir de casa”, diz o 
analista. “Os gerentes 
deveriam examinar suas 
equipes para determinar 
o grau de sobrecarga que 
estão enfrentando e, en-
tão, testar uma ou duas 
intervenções focadas em 
alterar o tipo, qualidade, 
formalidade ou cadência 

de reuniões e, assim, melhorar as ex-
periências dessas reuniões”.
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“O aumento das 
reuniões virtuais 
desde o início 
da pandemia de 
COVID-19 está 
pressionando 
os líderes das 
organizações 
para garantir que 
os colaboradores 
tenham os 
recursos 
tecnológicos 
adequados para 
manter conexões 
consistentes 
e de alta 
qualidade com 
colegas, clientes 
e parceiros 
enquanto 
trabalham 
remotamente ”

Freepik

Soluções de colaboração garantem a produtividade e reduzem interrupções nos negócios

News@TI
Oferta gratuita de soluções de proteção de dados
@A Arcserve está lançando o seu Centro de Continuidade do Usuário, 

uma página desenvolvida para disponibilizar sem qualquer custo, 
diversas de suas soluções voltadas para a proteção e disponibilidade de 
dados. A oferta é válida para toda a América Latina e abrange o Arcserve 
UDP Cloud Direct, que teve o seu período de teste gratuito ampliado 
para quatro meses, incluindo uma capacidade de armazenamento de 5 
Terabytes. Ao acessar o Centro de Continuidade do Usuário as empresas 
interessadas poderão usufruir por quatro meses sem qualquer custo dos 
vários benefícios presentes no Arcserve Cloud Direct, a única solução 
para backup e recuperação de dados entregue como serviço, direto da 
nuvem, oferecendo proteção total das informações sensíveis com um 
processo totalmente descomplicado de implantação, dispensando a 
presença de hardware dentro da empresa (https://www.arcserve.com/
br/c/continuity-center/).

Road Show online sobre transformação digital
@A CIGAM, fornecedora de software de gestão empresarial (ERP, 

CRM, BI, RH, PDV e Mobile), diante das consequências geradas pelo 
Coronavírus (Covid-19), promove um Road Show online além de uma 
série de lives sobre Transformação Digital. Os webinars falarão sobre os 
desafios e mudanças de estratégias para a gestão. Os encontros serão 
comandados por um especialista da CIGAM e consultores convidados. 
Para participar, basta inscrever-se pelo link: https://conteudo.cigam.com.
br/cigam-live. “Em um momento onde tudo está mudando de forma tão 

rápida, preparamos uma agenda para compartilhar ideias, opiniões e 
conhecimento sobre as mais abrangentes áreas que importam para as 
empresas. Precisamos fomentar nosso ecossistema com informações 
que nos ajudarão a sair dessa crise ainda mais fortes”, avalia Cristina 
Schnorenberger, gestora do Conhecimento da Rede Cigam.

Jogo voltado ao combate à Covid-19
@O projeto Ludo Edu-

cativo acaba de lançar 
o jogo "Contra Corona", 
cujo objetivo é estimular, 
de forma lúdica, ações que 
possam colaborar para a pre-
venção e, assim, combater a 
transmissão da Covid-19. O 
projeto é uma parceria do 
Centro de Desenvolvimen-
to de Materiais Funcionais 
(CDMF), sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
com a Aptor Software, spin-off do Centro. O "Contra Corona" terá di-
ferentes módulos, voltados ao estímulo a práticas e ações amparadas 
em recomendações com base no conhecimento científico. O primeiro 
módulo lançado estimula a lavagem das mãos e traz informações sobre 
como realizar a ação corretamente. O jogo é gratuito e está disponível 
na página do Ludo Educativo, em www.ludoeducativo.com.br.

ricardosouza@netjen.com.br

A Associação Brasileira das Empresas 
de Sistemas Eletrônicos de Segurança 
(Abese) liberou dois cursos de capaci-
tação para profissionais de segurança 
eletrônica na plataforma de ensino 
on-line Abese EAD. Com emissão de 
certificado ao final das aulas, a iniciativa 
tem como objetivo proporcionar capa-
citação gratuita durante o período de 
isolamento social necessário para conter 

a propagação do novo Coronavírus.
Os interessados poderão se aprofun-

dar nos cursos - “Torne-se uma Máquina 
de vendas em segurança eletrônica” e 
“Saiba como vender controle de acesso 
corporativo”.

“Seguindo a série de medidas que esta-
mos realizando para minimizar os impactos 
do Coronavírus no mercado, liberamos 
estes dois cursos online da Abese, sem 

custos, durante 30 dias para todos e até 
o final de maio para os associados. Nosso 
intuito é proporcionar o conhecimento 
necessário para construir novas perspec-
tivas para empresas e profissionais do 
segmento”, complementa a presidente da 
Abese, Selma Migliori.

Para garantir as vagas dos cursos da 
Abese EAD, acesse: https://tinyurl.com/
cursosabesegratuitos

Abese disponibiliza cursos online gratuitos

Watch Brasil e UOL fecham parceria
O UOL escolheu a Watch Brasil 

como parceiro de tecnologia e 
plataforma de streaming para dar 
suporte ao seu mais novo produto, 
o UOL Play - https://play.uol.com.
br/. A empresa optou por utilizar 
uma plataforma já pronta e, para 
isso, fechou parceria com a Watch 
Brasil, startup lançada em 2018.

Para o lançamento da platafor-

ma, o UOL fez uma escolha emba-
sada em tecnologia e usabilidade. 
“Ter a Watch Brasil como parceiro 
estratégico foi fundamental para 
criarmos a oferta com agilidade 
e com a segurança equivalente às 
tecnologias usadas nos estúdios de 
Hollywood, o que a Watch Brasil 
já possui.”, declara Paulo Samia, 
CEO de UOL Conteúdo e Serviços.



Covid em alta e o PIB em 
baixa. Mas há solução

Após o ano de 2019, a 
dívida do Brasil caiu 
para 75,8% do PIB, 
uma das principais 
referências para 
comparar a situação 
econômica de um país, 
inclusive pelas agências 
de risco e investidores 
internacionais

Agora, em decorrência 
da pandemia do Coro-
navírus, esse número 

aumentou para preocupantes 
índices de quase 90% do nosso 
PIB. As listas internacionais 
nos dão conta de que o equi-
líbrio entre grandes potências 
sofrerá transformações como 
consequência da pandemia. 
Esta transformação econômica 
está ameaçando, inclusive, a 
supremacia dos Estados Uni-
dos no mercado internacional. 

Os estudos do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) sobre 
o impacto no PIB na atual crise 
mundial não poderiam ser mais 
tenebrosos, com o diagnóstico 
de que este é o maior episódio 
de contração da renda e das 
atividades econômicas globais, 
desde a grande depressão de 
1930. Para os economistas do 
FMI, a economia mundial ficará 
3% mais pobre, e os Estados 
Unidos encolherão 6%. 

Paradoxalmente, a China 
deve crescer 1,2% em 2020, 
ainda com previsões de au-
mento de 9,2% em seu PIB 
para 2021. Já o Brasil perderá 
cerca de 5,3% de seu PIB em 
2020. Uma catástrofe finan-
ceira que nenhum analista no 
país imaginou prever este ano. 
Esses dados ainda poderão 
ser mais alarmantes, pois, 
no estágio atual, nada é tão 
ruim que não possa piorar. E 
é improvável que aconteça o 
contrário, já que a pandemia 
no Brasil vem sendo lidada com 
grande desorganização que 
extrapola falta de liderança e 
desentendimentos na principal 
política pública conduzida pelo 
governo. 

Alguns dos setores mais atin-
gidos pela crise são de energia, 
turismo/aviação, automotivo e 
o comércio de modo geral. Es-
tes, entre outros, necessitam 
de socorro urgente dos bancos, 
com a abertura de linhas de 
crédito que devem ter como 
garantia os ativos das em-
presas. Agora, as instituições 
financeiras serão importantes 
como parte da solução da cri-

se, com a injeção de dinheiro 
no mercado, com juros mais 
baixos dos que os usualmente 
cobrados.

Mas, toda esta preposição 
somente será possível se o 
sistema financeiro brasileiro se 
mantiver minimamente saudá-
vel, motivado, inclusive, com 
a proliferação de movimentos 
incentivando o não pagamen-
to de dívidas como negativos 
para o país. Nesse diapasão, 
quando uma pessoa deixa de 
pagar, outra deixa de rece-
ber. As pessoas que têm um 
pouco mais de reserva devem 
pagar suas dívidas para que a 
economia possa continuar se 
movimentando e, desta forma, 
possamos ter esperança de não 
ver o PIB sofrer uma queda tão 
brusca como se prevê.

Todavia, é patente que a 
diminuição do PIB brasileiro 
não pode apenas ser atribuí-
da a um vírus. Os índices das 
principais bolsas de valores do 
mundo viraram verdadeiras 
montanhas-russas, com que-
das acentuadas e aumentos 
em menor escala. E o Banco 
Central terá que atuar com 
vigor para controlar a escalada 
do dólar norte-americano e, 
desta forma, assegurar a saúde 
financeira do país. A exemplo 
da dívida pública brasileira, 
que deve passar a 89,5% do 
PIB, conforme projeta o FMI. 

O endividamento no Brasil é 
bem maior do que a média de 
outras economias emergentes, 
e eventuais juros em queda 
podem atenuar os custos finan-
ceiros do governo, podendo 
ajudar a conter a expansão da 
dívida governamental. No mo-
mento, uma de nossas únicas 
alternativas para aumentar 
o PIB é a agricultura, setor 
que melhor se sairá deste 
vendaval financeiro, já que 
nosso país continuará tendo 
amplo mercado consumidor 
para seus produtos, tanto no 
setor externo quanto interno, 
podendo se beneficiar com 
a enorme desvalorização do 
real em relação ao dólar norte-
-americano. 

De qualquer forma, a recu-
peração do país terá que ser 
muito bem administrada, pois 
não há conhecimento suficien-
te do vírus para ignorar a sua 
possibilidade de retorno em ci-
clos, conforme já aconteceu no 
passado em outras epidemias.

 
(*) - É advogado titular do Eluf 

Advogados Associados e 
coordenador e conselheiro de 

prerrogativas da OAB-SP. 

Carlos Ely Eluf (*) 

www.netjen.com.br
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D - Soluções Enterprise
A Eurofarma, farmacêutica multinacional brasileira, anuncia a abertura 
das inscrições do Scale-up Endeavor B2B. A empresa é uma das prin-
cipais patrocinadoras do programa, liderado pela Endeavor, organiza-
ção global de apoio a empreendedores. A edição, desta vez voltada a 
empreendedores que ofereçam soluções enterprise, busca formar uma 
rede de negócios de alto impacto, com soluções escaláveis e eficientes 
para diversos setores. Busca de 10 a 15 scale-ups, que tenham soluções 
(serviços ou produtos) com base tecnológica, dos seguintes setores: 
HR Techs, Supply Chain, Indústria 4.0, Cyber Security, MarTechs & 
SalesTech, Automação de Gestão e Processos, Retail Techs, Legal Techs, 
Financial Services e Sustentabilidade. Inscrições: (https://endeavor.org.
br/scaleup/b2b).

E - Salas Virtuais
A TCS anuncia que oferece acesso gratuito até março de 2021 à sua 
plataforma de gerenciamento educacional TCS iON Digital Glass Room, 
para todas as instituições de ensino no Brasil. Com o uso dessa plata-
forma, educadores e alunos poderão se conectar a um ambiente virtual 
de maneira segura, transferindo as aulas para salas digitais interativas 
(glass rooms).A solução permite que educadores interajam com alunos 
em tempo real e compartilhem lições, vídeos, planilhas, tarefas e avalia-
ções por meio de métodos colaborativos, como pesquisas, discussões, 
questionários e outras ferramentas. Escolas e ensino superior podem 
se inscrever no site(https://learning.tcsionhub.uk/organisation/intl-
-glass-room).

F - Bolsas Gratuitas em TI 
Uma parceria firmada entre a brasileira Digital Innovation One - maior 
ecossistema open education do país -, a Nguzu Project de Portugal e 
a Mozdevz (Moçambique) oferece 10 mil cursos online gratuitos para 
capacitar profissionais no desenvolvimento de softwares. A iniciativa 
foi organizada para atender a um crescimento do setor de TI regis-
trado no mundo para suprir uma demanda gerada pela expansão do 
Coronavírus. Inscrições através do site: (https://digitalinnovation.
pne/global-fullstack-developer). As aulas estão disponíveis aos in-
teressados que vivem no Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor Leste. 

A - Profissionais de Vendas 
A Rede, empresa de meios eletrônicos de pagamento do Itaú Uniban-
co, está contratando 250 profissionais de vendas em todo o Brasil. O 
perfil buscado será responsável por prospectar, negociar e gerenciar 
uma carteira de clientes. O Executivo Comercial é o principal canal de 
relacionamento com clientes; por isso, a Rede está em busca de profis-
sionais com iniciativa e flexibilidade para fazer a diferença no negócio 
dos clientes e se desenvolver junto ao mercado. Levando em conta o 
período de quarentena, os processos seletivos têm ocorrido por video 
conferência, de forma digital e sem contato físico. Inscrições: (http://
www.userede.com.br/trabalhe conosco) e (https://www.linkedin.com/
jobs/view/1804919164/). 

B - Atos de Corrupção
Wilson De Faria, sócio fundador, managing partner e responsável 
pela prática de Compliance do WFaria Advogados, é o convidado 
da LEC – Legal, Ethics Compliance para aula sobre “Due Diligence 
de terceiros: estudos de caso e melhores práticas”, que acontece 
amanhã (30), às 17h, pela internet. De forma didática, será mos-
trado como as empresas estão superando este momento com série 
de cuidados que evitam entrar em atos de corrupção, fraudes e 
crimes diversos. A Due Diligence objetiva levantar informações 
relevantes sobre os terceiros com os quais a empresa contrata, 
não apenas com a finalidade de escolher os melhores parceiros, 
mas também para acompanhar a sua conduta ao longo de toda a a 
relação contratual. Inscrições gratuitas no link: (https://conteudo.
lec.com.br/webinar-8-congress-wfaria).

C - Triagem completa
Com o número de testes disponíveis reduzidos no Brasil, o temor pela 
identificação da doença tem atingido inúmeras pessoas. Pensando nisso, 
a HealthYou, startup focada na eficiência de dados de saúde, acaba de 
lançar um serviço gratuito capaz de realizar a triagem e a identificação 
de grupos de riscos. Por meio do aplicativo (www.healthyou.com.br/
covid), os usuários passam por uma triagem completa e ficam sabendo 
de todos os detalhes sobre o Coronavírus sem sair de casa. A ferramenta 
é capaz de mapear, integrar e conectar todo o ecossistema de saúde 
em tempo real, unindo cidadãos, unidades de atendimento, hospitais e 
médicos em uma única rede. 

G - Assessoria Solidária
Em momentos de pandemia, ser solidário e pensar no bem de cole-
tividade é mais que uma boa ação. É uma necessidade. Com foco na 
pós-quarentena, a Russell Bedford Brasil pensou em como ajudar 
empresas a passar pela crise da melhor forma possível, oferecendo 
sua expertise, sem custo algum. E por ser uma rede de auditoria 
internacional com atuação nacional, coloca à disposição profissionais 
especializados e multidisciplinares, como contadores e advogados das 
mais diversas áreas, essenciais para ajudar no futuro de seu negócio. 
É a Assessoria Técnica gratuita para pequenas e médias empresas. 
Para mais informações, entre em contato pelo email (contato@rus-
sellbedford.com.br).

H - Ciências Médicas 
As inscrições para o Vestibular 2020/2º Semestre da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo serão feitas exclusi-
vamente pela Internet pelo Portal da Fundação VUNESP - (www.
vunesp.com.br), a partir do próximo dia 5, mediante preenchimento 
da ficha de inscrição. A instituição também oferece 40 vagas para o 
curso de Enfermagem (Bacharelado, Noturno, 8 semestres), 50 vagas 
para Técnico em Radiologia (Tecnólogo, Noturno, 6 semestres) e 50 
vagas para Técnico em Sistemas Biomédicos (Tecnólogo, Noturno, 
6 semestres).

I - Serviços Públicos
Só um login, só uma senha. Todos os 25 milhões de brasileiros que 
utilizam os canais digitais do Banco do Brasil (BB) já podem facilmen-
te solicitar serviços públicos online no portal (gov.br), utilizando sua 
agência, conta e senha de oito dígitos. A Secretaria de Governo Digital 
do Ministério da Economia e o BB desenvolveram um sistema seguro 
para que usuários com a autenticação bancária não precisem criar novas 
senhas no acesso aos serviços públicos digitais. Com a integração do 
BB ao login único do Governo Federal, que ocorre agora, eles passam 
a utilizar o acesso do próprio home banking do BB, digitalmente, sem 
necessidade de deslocamentos.  

J - Filmes Franceses
Uma seleção de 50 filmes que integraram quase todas as edições do 
Festival Varilux de Cinema Francês para assistir em casa. E o que é 
melhor: de graça e durante quatro meses! Esse é o presente que a Em-
baixada da França, a Essilor/Varilux, patrocinadora master do festival, 
a produtora Bonfilm e a Looke, plataforma brasileira de streaming, 
oferecem para os amantes da filmografia francesa: Festival Varilux Em 
Casa. Com legendas em português, quase todos os filmes participaram 
das últimas edições do Festival Varilux de Cinema Francês, evento 
que ocorre anualmente, em junho, de forma simultânea em mais de 
80 cidades brasileiras. Basta acessar (www.festivalvariluxemcasa.com.
br) e fazer um cadastro simples.

O Índice de Confiança 
da Construção (ICST), da 
Fundação Getulio Vargas, 
recuou 25,8 pontos em abril, 
atingindo 65,0 pontos. Essa 
é a maior queda mensal e o 
menor valor do índice desde 
o início da série histórica. 
"Em abril, houve uma piora 
abrupta e sem precedentes 
no ambiente de negócios da 
construção: os empresários 
apontaram redução em suas 
carteiras de contrato, mais 
dificuldade no acesso ao 
crédito e queda da atividade. 

Vale notar que nem no 
pior momento da crise de 
2014-2018 que reduziu 
em 30% o PIB setorial, 
os empresários se mos-
traram tão pessimistas. 
Essa percepção negativa 
dos empresários não pou-
pou nenhum segmento da 
construção", observou Ana 

Os empresários apontaram mais dificuldade no acesso ao 
crédito e queda da atividade.

Essa é a menor taxa 
para o IPCA-15 em 
abril desde o início 

do Plano Real, em 1994. Em 
março deste ano, o IPCA-15 
tinha registrado inflação de 
0,02%. Já em abril de 2019, a 
taxa havia ficado em 0,72%.

Segundo dados divulgados 
ontem (28) pelo IBGE, o IPCA-
15 acumula taxas de inflação 
de 0,94% no ano e de 2,92% em 
12 meses. Em abril, enquanto 
os transportes puxaram a 
queda da taxa, com uma de-
flação de 1,47%, os alimentos 
evitaram uma queda maior do 
IPCA-15, já que registraram 
inflação de 2,46%.

Essa é a menor taxa desde o início do Plano Real, em 1994, diz IBGE.
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Prévia da inflação registra 
queda de 0,01% em abril

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é a prévia da inflação oficial, registrou 
queda de preços (deflação) de 0,01% em abril deste ano

despesas tiveram deflação, 
assim como os transpor-
tes: artigos de residência 
(-3,19%), saúde e cuidados 
pessoais (-0,32%), despesas 
pessoais (-0,28%), educação 
(-0,01%) e comunicação 
(-0,30%).

Entre os alimentos, os 
produtos que mais puxa-
ram os preços para cima 
estão a cebola (35,79%), o 
tomate (17,01%), a batata-
-inglesa (21,24%), a ce-
noura (31,67%) e as frutas 
(8,84%). Também tiveram 
alta os grupos de despesa 
habitação (0,12%) e vestu-
ário (0,01%) (ABr).

Entre os transportes, os 
itens que mais impulsiona-
ram a deflação foram os com-
bustíveis (-5,76%). Tiveram 

queda de preços a gasolina 
(-5,41%), o etanol (-9,08%) 
e o óleo diesel (-4,65%). 
Outros cinco grupos de 

Confiança da Construção tem a 
maior queda mensal

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou 
ontem (28) uma campanha para regulariza-
ção eletrônica do título de eleitor. Diante da 
pandemia do novo Coronavírus e o fecha-
mento dos cartórios eleitorais, o TSE pede 
que os eleitores resolvam as pendências 
no documento de forma eletrônica, no site 
(http://www.justicaeleitoral.jus.br/eleicoes//
atendimento/#atendimento-remoto).

O prazo vale para quem tem o título e para 

jovens de 16 anos que vão votar pela primei-
ra vez e querem solicitar o documento. Os 
eleitores que estiverem com pendências no 
documento não poderão votar nas eleições 
de outubro, quando serão eleitos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municí-
pios do país. Com o fim do prazo, o cadastro 
eleitoral será fechado e nenhuma alteração 
será permitida, somente a impressão da 
segunda via do título será autorizada (ABr).

Taxa de juros 
para pessoa física 
caiu 46,1%

As taxas de juros do crédi-
to para empresas e pessoas 
físicas caíram em março, de 
acordo com dados divulgados 
ontem (28), em Brasília, pelo 
Banco Central (BC). A taxa 
média de juros para pessoas 
físicas ficou em 46,1% em 
março, com redução de 0,6 
ponto percentual em relação a 
fevereiro. No caso das empre-
sas, a queda foi de 0,4 ponto 
percentual, indo para 16,6%.

Entre as modalidades para 
pessoas físicas, está o cheque 
especial com taxa de 130% 
ao ano (7,2% ao mês), redu-
ção em 0,6 ponto percentual. 
O BC determinou que os 
bancos não poderão cobrar 
taxas superiores a 8% ao 
mês, o equivalente a 151,8% 
ao ano. A taxa média de juros 
para pessoas físicas ficou em 
46,1% em março, com redu-
ção de 0,6 ponto percentual 
em relação a fevereiro. No 
caso das empresas, a queda 
foi de 0,4 ponto percentual, 
indo para 16,6%.

A taxa de juros do crédito 
pessoal não consignado 
subiu para 94,7% ao ano 
em março, com queda de 
11,9 pontos percentuais 
em relação a fevereiro. A 
taxa do crédito consignado 
(com desconto em folha de 
pagamento) caiu 0,4 ponto 
percentual, indo para 21% ao 
ano no mês passado (ABr).

Maria Castelo, Coordenado-
ra de Projetos da Construção 
do FGV IBRE. A forte queda 
do ICST em abril é reflexo 
da piora da percepção dos 
empresários principalmente 
em relação às expectativas 
para os próximos três e seis 
meses. 

Com o aumento do pessi-
mismo relativo à demanda 
futura, a intenção de con-
tratar dos empresários da 
construção também foi bas-

tante afetada. O Indicador 
de Emprego Previsto (EP) 
caiu 33 pontos na compara-
ção com março com ajuste 
sazonal. "Em grande parte 
dos estados, a construção 
foi considerada atividade 
essencial e por isso não 
sofreu paralização, assim a 
forte queda do Indicador de 
EP parece mais relacionada 
ao adiamento de projetos", 
avaliou Ana Castelo (AI/
FGV). 

Regularização de título de eleitor
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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: PAULO EDUARDO COSTA DE SOUSA, profissão: auxiliar de farmácia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jovino Jonas de Sousa e de Juracy 
Costa de Sousa. A pretendente: CÁSSIA BARRETO DA SILVA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Aurelino Leal, BA, data-nascimento: 22/12/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Domingos Pereira da Silva e de 
Lucidalva dos Santos Barreto.

O pretendente: PAULO VICTOR BRASIL TELES, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ivo Batista Teles e de Adriana Brasil de Jesus Teles. 
A pretendente: MARIANE GOUVEIA PERRONI, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Silvio Henrique Perroni e de Valdirene Gouveia Dias.

O pretendente: DANIEL IFEANYI IWEGBU, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Lagos - Nigéria, data-nascimento: 27/03/1965, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Francis Iwegbu e de Grace Iwegbu. A pretendente: BIANCA 
MATTOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/06/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Dermeval Mattos Santos e de Maria Lucia Mattos Santos.

O pretendente: MARCELO BATISTA MUNIZ, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Francisco Maximo Muniz e de Maria Lucia Furquim. A pretendente: 
MARIZE MENDONÇA LISBÔA, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Feira de Santana, BA, data-nascimento: 20/12/1977, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Paulo Pereira de Lisbôa e de Aurinda Mendonça Lisbôa.

O pretendente: MARCIO MACEDO DOS SANTOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Petronilio José dos Santos e de Terezinha 
Macedo dos Santos. A pretendente: JÉSSICA COUTINHO LEANDRO, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Roberto Leandro e 
de Creuza Gregoria Coutinho.

O pretendente: ROBERT ABREU SANTANA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1998, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Josenilton de Jesus Santana e de Eliene Abreu de Jesus. A pretendente: 
VITÓRIA LIRA DOS SANTOS APOLINARIO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/03/2001, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Marcos de Sousa Apolinario e de Maria Lucia Lira dos Santos.

A pretendente: ROSEMEIRE ERNANI DA SILVA, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/11/1970, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Conceição Alves Bandeira. A pretendente: 
CARLA EDILMA TAVARES, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/10/1972, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Carlos Adolfo Tavares e de Rita de Cassia Tavares.

O pretendente: FÁBIO MACEDO VISGUEIRA, profissão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 22/07/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Visgueira dos Santos e de Maria Eliana 
Macedo dos Santos. A pretendente: ELIVÂNIA GOMES DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 
19/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Alves da Silva e 
de Maria Eunice Gomes da Silva.

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: EDSON APARECIDO VACULIK, estado civil solteiro, profissão torneiro 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Nelson Aparecido Vaculik e de Leonice Vaculik. A pretendente: 
BRANCA DA SILVA FERREIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
Acopiara, CE, no dia (14/01/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Gilberto Gomes Ferreira e de Generosa da Silva Ferreira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: MATEUS ANDRADE SANTIAGO, estado civil solteiro, profissão motorista 
de aplicativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudinei Ferreira Santiago e de Cibele de Fatima 
Andrade. A pretendente: JENNIFER BARBOSA CERQUEIRA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (30/10/2002), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Betania Barbosa Cerqueira.

O pretendente: FRANCISCO DOUGLAS ALVES COSTA, estado civil solteiro, profissão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel de Araujo Costa e de Raimunda Alves Pereira. A 
pretendente: VALQUIRIA SORAIA TAVARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nivaldo da Silva e de Marineuza Tavares da Silva.

O pretendente: LUCAS ALMEIDA CHAGAS, estado civil solteiro, profissão funcionário público 
estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lúcio da Silva Chagas e de Maria da Glória Almeida Filha Chagas. 
A pretendente: MARIA DE FATIMA RODRIGUES FARIAS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Massapê, CE, no dia (02/09/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Farias Neto e de Maria do Carmo de Souza Rodrigues.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DO PRADO NOGUEIRA, estado civil solteiro, profis-
são garçon, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Nunes Nogueira e de Adriana Lucia do Prado 
Nogueira. A pretendente: DANIELLE SOUSA E SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cicero Luiz de Lima Silva e de Maria Lucia Braz de Sousa Silva.

O pretendente: DAVI RAIMUNDO MANGUEIRA, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (04/01/1998), residente e domiciliado em 
Franco da Rocha, SP, filho de Luis Gonzaga Mangueira e de Josefa Raimundo da Silva. A 
pretendente: PRISCILA DANIELE BORGES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (30/06/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto da Silva e de Nelia Borges da Silva.

O pretendente: GIOVANE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Gilson Silva dos Santos e de Osmarlite Rodri-
gues de Souza. A pretendente: RAQUEL AGUIAR PINTO THULER, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (08/11/2000), residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, filha de Gerson Thuler e de Íngride Aguiar Pinto Thuler.

O pretendente: ELIEL GOMES DA SILVA, estado civil viúvo, profissão pintor letrista, nas-
cido em Recife, PE, no dia (27/03/1966), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Sebastião Gomes da Silva e de Maria Jose dos Santos Silva. A pretendente: 
MARIA APARECIDA LETIERI, estado civil divorciada, profissão auxiliar de promotoria, 
nascida em Guaxupé, MG, no dia (23/08/1959), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Aristides Letieri e de Onofra Rosa Letieri.

O pretendente: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão gerente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo de Lima Ferreira e de Antonia Aparecida Ferreira. A 
pretendente: SUELLEN VIANA ALVES, estado civil solteira, profissão biomédica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Emidio Rodrigues Alves e de Selma do Nascimento Viana.

O pretendente: JOSENILDO SALES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (23/12/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Josenario Feliciano Sales e de Mariana Vingeter de Oliveira. A 
pretendente: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nasci-
da em Mogi das Cruzes, SP, no dia (14/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Getulio Barreto de Oliveira e de Ivonede Paulo da Silva Santos.

O pretendente: FERNANDO PATRICIO VIEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/06/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Patricio Vieira e de Maria Aparecida de Freitas 
Vieira. A pretendente: IVANIA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão costureira, 
nascida em Ilhéus, BA, no dia (08/06/1967), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Albertino Francisco dos Santos e de Maria Silva Santos.

O pretendente: WELLINGTON CARLOS VIEIRA DE LIRA, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/08/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Lira e de Maria 
Edinandia Vieira. A pretendente: DULCILEIA JESUS SOUSA, estado civil divorciada, 
profissão professora, nascida em Arujá, SP, no dia (19/09/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo da Silva Sousa e de Eliene Jesus Sousa.

O pretendente: MAYKON FERREIRA ALVES SANTA ROSA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de malharia, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/2001), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Anilton Alves de Santa Rosa e de Silvania Ferreira de 
Queiroz. A pretendente: ESTER ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gilvan Basilio da Silva e de Maria de Fatima Alves da Silva.

O pretendente: FABIANO LOURENÇO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de pedreiro, nascido em Cataguases, MG, no dia (21/05/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Flávio Teodoro da Silva e de Maria José da Silva. A 
pretendente: PRISCILA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpe-
za, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Severino Rogerio da Silva e de Maria Aparecida Alves de Almeida.

O pretendente: JEFFERSON FIRMINO DE AMARAL, estado civil solteiro, profissão 
bombeiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/04/1982), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Firmino de Amaral e de Maria das Graças 
De Amaral. A pretendente: SUELEN MAMEDE PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
securitária, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/05/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdik Alves Pereira e de Eridan Mamede da Silva.

O pretendente: MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE ARAUJO, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de açougue, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sander de Matos Araujo e de Beatriz de 
Albuquerque Araujo. A pretendente: NAIARA CONCEIÇÃO RIBEIRO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São José dos Campos, SP, no dia (12/07/1996), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jeronimo Ribeiro e de Elenilde da Conceição.

O pretendente: RODRIGO LUIS DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
sushimam, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Luis Ferreira e de Simone Aparecida da Silva. 
A pretendente: JÉSSICA LIMA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (15/03/1990), residente e domiciliada em Suzano, SP, filha de 
José de Oliveira Santos e de Maria do Socorro Lima Santos.

O pretendente: EDSON JOVINO ALVES, estado civil solteiro, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascido em Sobral, CE, no dia (25/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Edilson Alves e de Maria Socorro Jovino. A pretendente: 
GRACIELE RODRIGUES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Zelina Rodrigues de Almeida.

O pretendente: DENNER SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma Sampaio de Oliveira e de Edilaine Cristina 
dos Santos. A pretendente: MILENA FAGUNDES BEZERRA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/04/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Veronico Bezerra e de Dalva Fagundes dos Santos.

O pretendente: DANILO DA SILVA COLARES DE LUNA, estado civil solteiro, profissão 
pizzaiolo, nascido em Recife, PE, no dia (11/04/1991), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Wilton Max Colares de Luna e de Maria José da Silva Luna. 
A pretendente: GIRLENE GOMES JUSTINO, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Canhotinho, PE, no dia (18/11/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Gomes Justino e de Maria José da Conceição Gomes.

O pretendente: JONATHAN MONTEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose dos Santos e de Aparecida Monteiro da Silva. 
A pretendente: EDILENE DOS SANTOS NEVES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em Ilhéus, BA, no dia (13/12/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Neves Filho e de Marilene Rodrigues 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:

ARON DE LIMA SOUTO, estado civil solteiro, profissão assistente de vendas, nascido no 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/167.FLS.183-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (09/02/1993), residente e domiciliado 
Rua Jacuanga, 96, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Sou-
to e de Marlete Patrocinio de Lima. AISLING DELANEY, estado civil solteira, profissão assis-
tente social, nascida em Dublin - Irlanda, Dublin - Irlanda no dia três de maio de mil novecentos 
e noventa e três (03/05/1993), residente e domiciliada Rua Jacuanga, 96, A, Parque Sevilha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eamonn Delaney e de Elizabeth Delaney.

RENATO GABRIEL DE SOUSA LUIS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.117V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e três (17/03/1993), residente e 
domiciliado Rua Ardísia, 172, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo 
Barbosa Luis e de Rosangela Barboza de Sousa Luis. MAIANE VILELA NUNES, estado ci-
vil solteira, profissão autônoma, nascida em Água Branca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/002.
FLS.048-ÁGUA BRANCA/AL), Água Branca, AL no dia cinco de outubro de mil novecentos 
e noventa e oito (05/10/1998), residente e domiciliada Rua Erva Prata, 09, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Arlindo Nunes e de Ednalva Soares Vilela.

ANTONIO EVANILDO MARTINS, estado civil divorciado, profissão recepcionista, nasci-
do em Ipueiras, Estado do Ceará, Ipueiras, CE no dia primeiro de junho de mil novecentos 
e oitenta (01/06/1980), residente e domiciliado Praça Jandaira, 75, casa 90, Cidade An-
tônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Bringel Martins 
e de Maria Ferreira Araújo Bringel. RITA MARTINS RODRIGUES, estado civil divorciada, 
profissão cozinheira, nascida em Ipueiras, Estado do Ceará, Ipueiras, CE no dia vinte e 
cinco de maio de mil novecentos e oitenta e três (25/05/1983), residente e domiciliada Pra-
ça Jandaira, 75, casa 90, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jacinto Martins Pereira e de Maria Rodrigues de Araújo Pereira.

RAFAEL DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/178.FLS.208-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de março de mil nove-
centos e noventa e três (11/03/1993), residente e domiciliado Travessa Gaspar Romano, 
181, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato Cicero da 
Silva e de Carla de Souza Otero. TAYNÁ LEANDRA ROSA MOURA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/249.FLS.116-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e seis (05/04/1996), residente e do-
miciliada Rua Rio Birigui, 355, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Davi Serafim de Moura e de Maria de Lourdes Aparecida da Rosa.

LUCAS DE BRITO RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-342,FLS.140 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e nove (17/05/1999), residente e domi-
ciliado Rua Francisco Albani, 964, bloco A, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Rodrigues dos Santos e de Cleusa de 
Brito Rodrigues dos Santos. GABRIELLA AIDA BAGNETI, estado civil solteira, profissão 
confeiteira, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 357,FLS.012V
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e 
nove (18/10/1999), residente e domiciliada Rua Engenheiro Villares da Silva, 917, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Hipolito Bagneti e de Ana Carolina Silva.

RICARDO VAIVUTSKAS, estado civil solteiro, profissão transportador autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-033,FLS.232-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia sete de setembro de mil novecentos e cinquenta e nove (07/09/1959), residente e do-
miciliado Rua Juçaral, 43, A, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Jonas Vaivutskas e de Helena Balachi Vaivutskas. MARIA NOÉLIA PEREIRA 
BARBOSA, estado civil solteira, profissão montadora, nascida em Poções, Estado da 
Bahia (CN:LV-A-008,FLS.025-BOM JESUS DA SERRA/BA), Poções, BA no dia vinte e 
sete de agosto de mil novecentos e sessenta e três (27/08/1963), residente e domiciliada 
Rua Juçaral, 43, A, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Joaquim Neves Barbosa e de Raimunda Pereira Barbosa.

FRANCISCO ÉMERSON FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em Iguatu, Estado do Ceará, Iguatu, CE no dia onze de novembro 
de mil novecentos e oitenta e três (11/11/1983), residente e domiciliado Rua Alagoas, 
44, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Gomes de Souza e de Josefa Ferreira Marques de Souza. EMNY FERREIRA GONÇAL-
VES, estado civil solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida em Arujá, neste Estado, 
Arujá, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (27/09/1988), 
residente e domiciliada Rua Judite Rodrigues Norte, 176, Jardim Renata, Arujá, neste 
Estado, SP, filha de Alipio Gonçalves e de Lidia Ferreira Neto Gonçalves. "Cópia Enviada 
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Arujá, neste Estado”

ANGELO CARLOS DUARTE, estado civil solteiro, profissão desenhista industrial, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 166,FLS.155Vº-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(17/05/1984), residente e domiciliado Rua Doutor Jorge Buairide, 37, casa 02, Vila Progres-
so, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Carlos Duarte e de Maria Luiza Feitosa 
Duarte. THALITA GRACINDO DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-120,FLS.046 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e sete (25/10/1997), residente 
e domiciliada Rua Doutor Jorge Buairide, 37, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Zenival Gracindo da Silva e de Marta Ananias Gracindo da Silva.

CARLOS ANDRE DE SOUSA MORAES, estado civil divorciado, profissão vigia notur-
no, nascido em Angical do Piauí, Estado do Piauí, Angical do Piauí, PI no dia vinte e sete 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete (27/02/1977), residente e domiciliado 
Rua Azul da Cor do Mar, 1815, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Manoel Martim de Moraes e de Maria Amelia Pereira de Sousa. 
LEILIANE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Jua-
zeiro, Estado da Bahia (CN:LV-A-008,FLS.136-2º OFÍCIO DE JUAZEIRO/BA), Juazeiro, 
BA no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (12/12/1989), residente 
e domiciliada Rua Azul da Cor do Mar, 1815, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Martins da Silva e de Isa Ferreira da Silva.

ALEXANDRE DA SILVA, estado civil divorciado, profissão oficial mecânico de ma-
nutenção, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro 
de mil novecentos e sessenta e nove (25/10/1969), residente e domiciliado Rua Je-
ribatuba, 407, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Antonio da Silva e de Apparecida Fink da Silva. ELIANE RODRIGUES NOGUEIRA, 
estado civil divorciada, profissão consultora de imóveis, nascida em São Paulo - Ca-
pital, São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(06/09/1969), residente e domiciliada Rua Pedro de Labatut, 295, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues Nogueira e de Augusta Tomaz de 
Aquino Nogueira.

RICHARD ANDRADE RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão técnico de instalação, 
nascido em Osasco, neste Estado (CN:LV-A-124,FLS.169-2º SUBDISTRITO OSASCO/
SP), Osasco, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(23/07/1994), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2049, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Claudiomiro Ribeiro e de Maria Helena Andrade Pereira. FERNANDA 
TAVARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:L-
V-A-205,FLS.267V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil 
novecentos e noventa e quatro (23/06/1994), residente e domiciliada Rua Capitania de 
Itamaracá, 136, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Tavares 
da Silva e de Simone da Silva.

FRANCISCO SISNANDO MARTINS DE LIMA, estado civil divorciado, profissão 
decorador, nascido em Mombaça, Estado do Ceará, Mombaça, CE no dia quinze 
de julho de mil novecentos e setenta e três (15/07/1973), residente e domicilia-
do Rua Raimundo Gonçalves Ferreira, 238, casa 01, Jardim Aurora, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cirilo Teixeira Lima e de Aldaisa Martins de Lima. MONICA 
RODRIGUES SOARES, estado civil divorciada, profissão técnica em enfermagem, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e setenta e seis (05/12/1976), residente e domiciliada Rua Amerício, 09, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Antonio Soares e de 
Dalva Rodrigues Soares.

EDUARDO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/080,FLS.051 Itaquera/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(29/11/1984), residente e domiciliado Rua Quadrinhos de Amor, 75, casa 01, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Ferreira dos Santos e de 
Debora da Silva Santos. TALITA GOMES SABINO FILGUEIRA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (17/10/1985), residen-
te e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 510, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Celso Sabino Filgueira e de Veridiana Gomes Carmonho e 
Silva Sabino Filgueira.

CHRISTIAN RODRIGO SEJAS VILLARROEL, estado civil solteiro, profissão estudan-
te, nascido em Cochabamba - Bolívia, Cochabamba - Bolívia no dia dezessete de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e oito (17/11/1988), residente e domiciliado Rua 
Ovelheiro, 02, bloco 02, apartamento 114, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo 
Sejas Vallejos e de Delmira Villarroel Bautista. NATHALIA BRIOSCHI DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/188.
FLS.115V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil 
novecentos e noventa e sete (26/11/1997), residente e domiciliada Rua Ovelheiro, 02, 
bloco 02, apartamento 114, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jeferson da Silva e de 
Eulalia Eliane Brioschi Silva.

ADALBERTO AMERICO DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão montador, nas-
cido em Jaboatão, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 026,FLS.113V-JABOATÃO/PE), 
Jaboatão, PE no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta (06/01/1980), residente 
e domiciliado Rua Casa no Campo, 251, bl. B, apt. 51, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Israel Americo de Santana e de Angela Maria de Lima. ANA PAULA CAVALARI 
CERQUEIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de farmácia, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e um (16/12/1981), residente e domiciliada Rua Casa no Campo, 
251, bl. B, apt. 51, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademar Alves Cerqueira e de 
Edovirgem Cavalari Cerqueira.

LEOBINO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão encarregado, nascido 
em Maetinga, Estado da Bahia (CN:LV-A-011,FLS.144 MAETINGA/BA), Maetinga, 
BA no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e três (14/11/1993), 
residente e domiciliado Rua Sho Yoshioka, 01, casa 01, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Leobino Jacinto dos Santos e de Maria Virginia da 
Silva. VALÉRIA RIBEIRO FARIAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Presidente Jânio Quadros, Estado da Bahia (CN:LV-A 021,FLS.148V-GUAJERU/
BA), Presidente Jânio Quadros, BA no dia vinte e seis de novembro de mil novecen-
tos e noventa e sete (26/11/1997), residente e domiciliada Rua Sho Yoshioka, 01, 
casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivalda Alves 
Ribeiro.

LEONARDO MOURA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/350.FLS.273-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e nove 
(09/08/1999), residente e domiciliado Rua André Basili, 95, casa 03, Vila Chuca, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Porfirio dos Santos e de Eunice Debora de Mou-
ra. GEISY PEREIRA MENDES, estado civil solteira, profissão auxiliar de veterinária, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/188.FLS.041V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa e três (29/08/1993), residente e 
domiciliada Rua Serra de São Domingos, 1530, casa 01, Vila Carmosina, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Manoel Paixão Mendes e de Gilca Pereira da Silva Mendes.

MARCELO PESSOA RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão porteiro, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos 
e setenta e cinco (24/04/1975), residente e domiciliado Rua Monsueto Campos de Me-
neses, 13, G, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Cicero Pessoa Rodrigues e de Maria Candida da Silva Pessoa. LISIANE FIDELIS DA 
SILVA, estado civil divorciada, profissão administrativo, nascida em Distrito de Jacinti-
nho, Município de Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no dia cinco de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (05/10/1985), residente e domiciliada Rua da Paz, 1123, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino 
Ramos da Silva e de Maria do Socorro Fidelis da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: SAMUEL JOSÉ DOS SANTOS, profissão: pizzaiolo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mário José dos Santos e de Maria de 
Lourdes Novais dos Santos. A pretendente: ROSANGELA DE FATIMA APARECIDA 
ROREIK, profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Curitiba, PR, 
data-nascimento: 12/10/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Laudelina Roreik.

O pretendente: VALDEMIR TENORIO DOS PASSOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Demetrio Beserra dos Passos e de Luzanira 
Tenorio dos Passos. A pretendente: LUCIA HENRIQUE RIBEIRO, profissão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: Xambré, PR, data-nascimento: 
09/08/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Creosnil da Rocha 
Ribeiro e de Aparecida Henrique Ribeiro.

O pretendente: RUBENS ORTOLANI, de nacionalidade brasileira, profissão administrador 
de empresas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/02/1962), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dorival Ortolani e de 
Apparecida Sarno Ortolani. A pretendente: IRIS VIEIRA LYRIO, de nacionalidade bra-
sileira, profissão gestora comercial, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (28/12/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Luiz Carlos Vieira e de Maria Aparecida dos Santos Vieira.

O pretendente: JULIO CHEFALY DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão admi-
nistrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/07/1989), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Carlos da Costa e de Lía 
Freire Chefaly Costa. A pretendente: SAMÁ CAZORLA BRANDÃO, de nacionalidade 
brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (29/03/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Miguel 
Carvalho Brandão e de Maria Aparecida Cazorla Brandão.

O pretendente: LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA KOSO, de nacionalidade brasileira, 
profissão agente de atendimento, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (19/03/1997), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Humberto Koso e de Isis Elia Martins de Oliveira. A pretendente: THAIS ANGE-
LICA COELHO DAVID, de nacionalidade brasileira, profissão agente de vendas, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/07/1999), residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos David e de Tania 
Aparecida Coelho David.

O pretendente: ALAN MARÇAL, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro, estado 
civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/05/1989), residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Batista Marçal e de Maria da Conceição 
Dias Marçal. A pretendente: RENATA COLOMBO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão bióloga, estado civil divorciada, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 
(14/12/1983), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião 
Moreira da Silva e de Sonia Luzia Colombo da Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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A Covid 19 e a 
reforma tributária
O rápido ritmo 
da transmissão 
do Coronavírus 
e a propagação 
de declarações 
inflamatórias acaba 
por trazer à tona a 
necessidade de um foco 
maior na discussão da 
política fiscal do país

As políticas fiscais 
são instrumentos de 
enorme eficiência no 

aumento da renda do traba-
lho, eis que, se é certo que a 
desigualdade social agrava-
-se quando o crescimento da 
renda do capital é maior do 
que o crescimento da econo-
mia, então o deslocamento 
da pressão fiscal para que 
se concentre sobre outras 
riquezas, como elevadas 
rendas, heranças e ganhos 
de capital, é a forma pela 
qual, no Brasil, poderíamos 
elevar o poder de compra 
das famílias, na sua maioria 
dependentes da renda do 
trabalho, cujo ato de consu-
mo representa 63% do PIB.

A fim de compreender 
melhor os efeitos negativos 
provocados pela elevada 
pressão fiscal sobre o con-
sumo, tomemos o exemplo 
da renda básica emergencial 
de R$ 600,00 para socorrer 
trabalhadores informais e 
autônomos isolados do mer-
cado de trabalho por causa 
do vírus. Um recente estudo 
da FGV EAESP concluiu 
que este programa por três 
meses geraria 7,1 milhões 
empregos, bem como injeta-
ria R$ 32,6 bilhões ao mês na 
economia, o que representa 
1,3% do PIB brasileiro. Por-
tanto vai no mesmo sentido 
do que vimos acontecer no 
PIB de 2019, cujo desem-
penho muito dependeu dos 
saques do FGTS no último 
semestre.

A razão sabemos: recurso 
financeiro disponibilizado 
aos trabalhadores converte-
-se imediatamente em con-
sumo de bens e serviços na 
economia. Para a maioria 
dos cidadãos brasileiros, o 
consumo em vez da pou-
pança não é uma questão de 
“preferência temporal”, de 
escolher ser a cigarra e não 
a formiga tal como no conto 
infantil, mas é uma questão 
concreta de sobrevivência, 
de literalmente não morrer 
de fome ou de frio.

Compreendidos os efeitos 
multiplicadores desse tipo 
de política fiscal, lembro-
-lhes de que em média 49% 
dos gastos com consumo são 
tributos. Isso significa que, 
dos R$ 600,00 oferecidos 
como auxílio aos trabalha-
dores informais e autônomos 
para consumirem bens e 
serviços do mercado na-
cional, aproximadamente 
R$ 300,00 retornarão aos 
cofres públicos, pois estão 
embutidos nos preços na 
forma de tributos indiretos.

Portanto, em vez de seguir 
circulando na economia, 
gerando emprego, renda e 
aumento do PIB, metade 
da renda emergencial dada 
com uma mão será retirado 

com a outra por causa do 
nosso sistema tributário. 
Viver sob este cenário fiscal 
faz banalidade do mal, para 
lembrarmos Hanna Arendt, 
quando se sabe que para 
essas pessoas, assim como 
muitas outras antes até da 
Covid-19, não ter R$ 300,00 
para o consumo representa a 
falta de comida ou remédio 
no decorrer do mês.

Aliás, tudo isto denuncia 
um problema estrutural dos 
agentes econômicos brasi-
leiros: baixo poder aquisi-
tivo, o que é um efeito do 
baixo nível de renda e é, por 
consequência inexorável, 
causa da falta de demanda 
no mercado. O nível insus-
tentável de endividamento 
das famílias, por exemplo, 
só é um sintoma da brutal 
necessidade de crédito 
para complementar a falta 
de renda. Segundo dados 
da Tendências Consultoria, 
o endividamento do bra-
sileiro chegou, no mês de 
fevereiro, ao equivalente a 
55% da renda, enquanto o 
comprometimento da renda 
com dívidas bancárias foi de 
29,2%.

Então é disto que se tra-
ta: uma reforma tributária 
que estabeleça relações 
tributárias progressivas, ou 
seja, que desloque a enor-
me pressão fiscal em cima 
do consumo para outras 
riquezas concentradas nas 
classes sociais mais ricas, 
pois é inviável para a curva 
de demanda deste país um 
sistema que tribute mais os 
que menos ganham, embora 
sejam os que mais precisam 
consumir. 

Trata-se de um imperativo 
categórico, para usar o lé-
xico kantiano, mas também 
uma necessidade real do 
crescimento da economia 
brasileira. Manter estes 
vínculos insustentáveis de 
corrosão do poder de com-
pra dos cidadãos, sobretudo 
neste momento no qual cada 
R$ 1,00 conta, é passar pela 
pena sem ter compreendido 
o delito.

Nosso sistema tributário 
há muito tempo caminha 
na contramão da promoção 
da demanda e, com a con-
centração de renda que se 
sucede, aliado a uma baixa 
pressão fiscal sobre as gran-
des propriedades herdadas, 
lucros distribuídos e patri-
mônios adquiridos, sem falar 
nas condições asfixiantes de 
crédito, apenas aprofundam 
de forma inadmissível aos 
olhos do princípio da capaci-
dade contributiva, o fenôme-
no social da desigualdade. 

Portanto, toda reforma 
a partir de agora deve ser 
comprometida com o fim 
da desigualdade no acesso 
dos instrumentos que geram 
renda, ou passaremos ao 
largo das principais lições 
macroeconômicas obtidas 
neste início do século. Uma 
escolha entre igualdade 
social ou barbárie está no 
nosso horizonte civilizatório.

(*) - É advogado tributarista -  
BI Tax Consultoria.

Bruce Bastos Martins (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Já a OIT prevê que até 
195 milhões de empre-
gos possam ser perdi-

dos, em razão do impacto 
do Coronavirus na economia 
global.

A experiência de viver, 
trabalhar e estudar em casa, 
com ajuda do universo onli-
ne, fez com que as pessoas 
passassem a ter nova relação 
com ambientes analógicos e 
físicos. No entanto, muitas 
empresas não estão conse-
guindo manter suas rotinas e 
trabalhar remotamente. Se-
gundo Alexandre Azevedo, 
especialista em tecnologia 
e vice-presidente da Think, 
empresa brasileira provedo-
ra de serviços de outsourcing 
de infraestrutura de TI, as 
companhias estão tendo 
que aprender algumas lições 
para sua própria sobrevi-
vência.

“Os empresários foram 
pegos de surpresa com os 
impactos da pandemia. A 
falta de maturidade digital 
não é exclusividade das mi-
cro e pequenas, as médias e 
grandes também sofreram 
danos e a atividade econô-
mica não tem alternativas 
para manter suas tarefas no 
ambiente digital e de forma 
segura”, avalia Azevedo, que 
listou algumas lições que as 
empresas terão que apren-
der com a pandemia.

As companhias estão tendo que aprender algumas lições para 
sua própria sobrevivência.
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É importante compartilhar as decisões duras com um grupo de 
executivos seniores.
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Brasileiros se 
sentem mais 
produtivos 
trabalhando 
remotamente

Uma pesquisa divulgada 
pela startup Pulse concluiu 
que 78% dos brasileiros se 
sentem mais produtivos 
trabalhando remotamente. 
Outra pesquisa realizada 
pelo Capterra, software 
da consultoria Gartner, 
detectou que, para 70% 
dos gerentes, as empresas 
poderiam funcionar em seu 
pleno potencial com uma 
equipe totalmente remota. 

Esses dois estudos em 
tempos de Covid-19 sobre 
teletrabalho direcionam 
para a cultura corporativa 
da Workana , maior plata-
forma que conecta profissio-
nais freelancers da América 
Latina, fundada em 2012. A 
empresa foi desenvolvida 
para consolidar e dissemi-
nar o trabalho remoto e 
freelance, na medida em que 
as barreiras convencionais 
de relações de trabalho 
estão se transformando a 
cada dia com os avanços da 
tecnologia. 

A empresa ajuda a reten-
ção dos melhores profissio-
nais sem que eles trabalhem 
no mesmo escritório e, 
consequentemente morem 
na mesma cidade. Flexibi-
lidade e liberdade são os 
principais pilares para dar 
continuidade ao trabalho 
remoto, características 
exigidas pelos millennials. 

As empresas sairão for-
talecidas dessa crise no 
que tange às relações de 
trabalho, é o que acredita o 
country manager da Worka-
na, Daniel Schwebel, na me-
dida em que as percepções 
de ganhos como: aumento 
da produtividade dos fun-
cionários, mais tempo para 
capacitação, menos trânsito 
urbano, mais tempo para 
estar com familiares são 
mais evidentes em relação 
à qualidade de vida. Fonte: 
(www.workana.com).

Diante da crise global, exe-
cutivos e líderes de empresas 
devem se perguntar como 
adequar, gerenciar e dar su-
porte para suas equipes nos 
próximos meses. Afinal, esse 
é o momento de repensar pro-
pósitos das marcas, sustentar 
e fortalecer os negócios para 
torná-los ainda mais fortes. 
Pensando nisso, a In, consul-
toria de propósito e gestão de 
marcas, preparou dicas impor-
tantes sobre como executivos 
e líderes de empresas devem 
conduzir o gerenciamento de 
organizações nesse momento. 

Para os especialistas da In, 
é uma armadilha pensar que 
em uma crise dessa magnitude 
todas as decisões mais difíceis 
devem ser tomadas apenas 
pelo CEO. Por isso, é impor-
tante compartilhar as decisões 
duras com um grupo de exe-
cutivos seniores e contar com 
pessoas-chave para que elas 
compartilhem e gerenciem as 
decisões em conjunto. Ouvir 
seus funcionários e permitir 
uma maior interação, abre 
espaço para perguntas e 
possibilita se colocar no lugar 
de seu interlocutor antes de 
respondê-las. 

Pensar em novos ritos é 
imprescindível para manter 
o engajamento e a interação 
da sua equipe. Transforme 
os ritos presenciais em ritos 

A pretendente: ANNE CAROLINE BATISTA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
tosadora de pet shop, solteira, nascida em Cubatão, SP (registrada no RCPN. de Perui-
be, SP), no dia (05/03/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de José Rodrigues de Almeida e de Vera Lúcia Batista de Almeida. A pretendente: 
BRUNA SOUTO MARINHO, de nacionalidade brasileira, estagiária, solteira, nascida em 
Campinas, SP (registrada no RCPN do 2º sub. de Santa Cruz, Campinas, SP), no dia 
(07/02/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Theophilo 
Marinho Neto e de Cintia Cristina Souto Marinho. Obs.: Em Cartório, no Registro Civil de 
Cerqueira César, nesta Capital.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

As lições que as empresas estão 
aprendendo com o Coronavírus

De acordo com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, esta é "a pior crise econômica desde 
a Grande Depressão em 1929”, que também alertou que países emergentes e pobres como os da 
América Latina "estão em grande risco"

por meio de platafor-
mas de Ensino a Dis-
tância: treinamentos 
corporativos, aulas 
de academia, consul-
tas com especialistas 
(psicólogos, médicos, 
nutricionistas), além 
de atendimentos em 
geral como os realiza-
dos em cartórios, por 
exemplo.

 4) Foco na experiência 
do cliente - No varejo, 
por exemplo, muitas 
lojas estão conseguin-
do aderir ao e-commer-
ce na totalidade da sua 
operação de vendas. 
Para isso, é fundamen-
tal que User Experien-
ce (UX) possibilite ao 
cliente a eficiência 
durante a compra. 
Com links dedicados 
e soluções de Content 
Delivery Network o 
site fica com maior 
disponibilidade, sendo 
possível realizar mais 
vendas, com menos 
custos, através de uma 
navegação mais ágil e 
segura, melhorando o 
ranqueamento no SEO 
(Search Engine Opti-
mization - otimização 
para mecanismos de 
busca). Fonte e mais 
informações: (www.
tkth.com.br).

 1) Tenha uma estraté-
gia digital - É funda-
mental a manutenção 
dos negócios, mesmo 
que de formas alter-
nativas. Ter uma es-
tratégia para realizar o 
trabalho remotamente 
por meios digitais é o 
desafogo para manter 
o ‘carro andando’ em 
meio a esta grande 
adversidade. Existem 
diversas soluções aces-
síveis e simples que 
podem ser grandes 
aliadas do empresário, 
principalmente de ven-
das e serviços.

 2) Preze pela seguran-
ça dos seus dados 
- Todo o cuidado é pou-
co. Para evitar perdas 

e danos à segurança 
digital das empresas 
durante o trabalho 
remoto, as empresas 
precisam investir no 
uso de VPNs (Virtual 
Private Network ou 
Rede Privada Virtual), 
além de manter uma 
política de segurança 
concisa e eficiente. 
Tanto implementar 
soluções como antiví-
rus e firewall atualiza-
dos constantemente, 
quanto criptografar 
informações mais sen-
síveis, como dados 
bancários, senhas etc.

 3) EAD também serve 
para os negócios 
- Muitas atividades 
podem ser realizadas 

Como conduzir o gerenciamento de 
organizações em tempos de pandemia?

virtuais estimulando, por exem-
plo, um cafezinho pós-almoço 
ou um happy hour online de 
sexta-feira, entre as equipes. 
Isso dá um caráter familiar a 
uma situação nova e desco-
nhecida.  

Vale lembrar que as crises 
também podem trazer opor-
tunidades. O Uber e o AirbnB 
foram criados em 2008, na estei-
ra da grande crise bancária nos 
EUA. Alguém financiou aqueles 
carros. A Amazon está contra-
tando 100 mil funcionários para 
seus centros de distribuição. 
Enfim, um comitê para identi-
ficar oportunidades pode gerar 
impactos sociais, reputacionais 
e financeiros positivos para as 
empresas. E, muitas vezes, para 
o moral do negócio.

Fábio Milnitzky, o CEO da In 

que possui 20 anos de atuação 
com marcas dos mais variados 
segmentos, destaca que o mo-
mento é de ‘olhar para dentro’ 
e trabalhar um alinhamento 
de mensagens para que a 
empresa siga de maneira sa-
dia. “É importantíssimo ouvir 
seus funcionários, expor suas 
convicções de maneira clara 
e de forma transparente e 
repensar de que forma sua 
empresa pode contribuir com 
esse cenário”, explica.  

A In, é uma consultoria de 
propósito e gestão de marcas 
que já atuou em importantes  
organizações e criou uma 
cartilha de boas práticas 
para aconselhamento das 
empresas. Para conferir as 
dicas acesse: (http://in.com.
br/report_covid.pdf).

O impacto do novo Coronavírus já está sendo 
sentido no âmbito comercial. Com o fechamento 
de fronteiras e a interrupção de algumas ativida-
des de mão de obra, as empresas lidam cada vez 
mais com a ameaça de falhas em suas cadeias 
produtivas. Afinal, a falta de materiais essenciais 
pode colocar em xeque toda uma operação. 
Neste cenário de escassez e imprevisibilidade, 
o desperdício de peças está fora de cogitação e 
o ideal é garantir estoques adequados e otimi-
zados, que cumpram com a demanda sem exigir 
gastos desnecessários.

Através de uma lista de materiais padroniza-
dos e atualizados, a CH Master Data trabalha 
com o conceito de comunidade (Corporate 
Network) único no mercado, em que, a partir 
de um Sistema Compartilhado de Informação, 
as empresas podem recorrer umas às outras 
em caso de falta de algum material. Tudo isso 
é possível por conta do mapeamento de mais 

de 7 milhões de descrições de materiais para 
empresas atuantes em mais de 20 setores.

"Neste momento difícil, que está gerando 
reflexos na cadeia de suprimentos, as empresas 
podem reduzir seus riscos através de ações co-
laborativas. O nosso trabalho gera informações 
básicas, essenciais à boa comunicação na Cadeia 
de Suprimentos, permitindo que as empresas 
possam socorrer umas às outras fornecendo 
itens necessários que podem evitar uma para-
da operacional", explica Tadeu Avellar, CEO e 
fundador da CH Master Data.

O time da CH Master Data é formado por 
mais de 170 colaboradores, com atuação nas 
principais empresas do Brasil. A principal pla-
taforma, chamada WebforMat, apresenta quase 
um milhão de acessos ao ano, contando com 16 
mil usuários únicos, 35 mil fabricantes e 50 mil 
fornecedores mapeados. Saiba mais em: (www.
chmasterdata.com.br). 

Como auxiliar empresas em tempos 
de escassez de materiais
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Cláudia Oliveira (*)

O mercado, cada vez mais competitivo, acompanha as 
demandas do público e as reflete diretamente na clas-
sificação de diferenciais que fortalecem a fidelização. 

Claro, para que se possa almejar um novo estágio referencial 
no segmento em que se está atuando, deve-se entender e 
identificar as maiores necessidades envoltas na realidade 
operacional da empresa. 

Por exemplo, segundo uma pesquisa recente publicada através 
do projeto Tendências para Transformar sua Empresa 2020, 
idealizado pela parceria entre CI&T e Opinion Box, 7 entre 10 
gestores acreditam que automação de processos é algo a ser 
investido em 2020. Entre as tecnologias citadas, destacam-se 
como tendências Cloud Computing e Inteligência Artificial, 
ambas mencionadas por respectivamente 56,8% e 49,2% dos 
entrevistados.

Seguindo pelo mesmo caminho, preparei um artigo separado 
por 5 tópicos fundamentais que exemplificam as contribui-
ções da tecnologia em relação à produtividade das empresas. 
Acompanhe!

1Liderança fortalecida e atualizada - Para que uma 
cultura interna seja modificada a ponto de que todos possam 
ingressar nessa mudança de mentalidade generalizada, nenhuma 
figura deve estar em mais sintonia com os preceitos aplicados 
do que a posição de liderança. Como referencial, ela deverá con-
duzir uma gestão flexível e alinhada com condições de trabalho 
dinamizadas. Se na teoria sistemas de automação vieram para 
facilitar a vida das equipes, é no cotidiano que essa transição 
precisa ser sentida. 

Atualmente, a grande maioria dos modelos de gestão são afe-
tados pela tecnologia, em níveis variados, cabendo aos líderes a 
missão de estabelecer um novo ritmo de produtividade ao material 
humano, partindo do princípio de que tarefas exaustivas e padro-
nizadas ficarão a cargo exclusivo da máquina. A Transformação 
Cultural deve ser o ingrediente chave e paralelo ao sucesso da 
Transformação Digital!

TransfOrMaçãO DigiTaL para auMenTar 
a prODuTiviDaDe cOrpOraTiva

O conceito de tecnologia humanizada atua na criação de um 
ambiente que promova uma filosofia capaz de contemplar os dois 
lados da moeda. Isto é, utilizando as simplificações de processos 
para identificar métodos de incentivar a produtividade dos de-
partamentos envolvidos. 

3uso inteligente dos dados - No mundo, as informações 
conquistaram um status inquestionável como objeto de valor. Para 
as empresas, permaneceu a urgência de se adequar a esse novo 
cenário. Se uma companhia possui uma quantidade absurda de 
dados armazenados, é imprescindível que ela trate esse material 
com assertividade e responsabilidade fiscal. 

Além de proporcionar mais segurança jurídica, o uso de software 
de integração e análise de dados possibilita a geração de insights 
e projeções mercadológicas precisas. Como isso influencia a 
produtividade? Trata-se de uma lógica gradual: com informações 
consolidadas à disposição, os executivos terão respaldo para 
tomar as melhores decisões e, 
consequentemente, as equi-
pes trabalharão com insumos 
superiores. 

4porta de entrada 
para o compliance - A 
cultura organizacional tam-
bém deverá acompanhar as 
mudanças internas e o novo 
modelo de negócio. Ainda 
permanecendo no campo dos 
dados, é inegável a importân-
cia das vantagens que o com-
pliance oferece às empresas, 
e um ambiente assegurado por 
normas e obrigações bem esta-
belecidas é um local propício 
ao crescimento da organização 
como um todo. 

Com a LGPD, Lei Geral de 
Proteção de Dados, prestes a 
entrar em vigor, a discussão 
atinge um estágio de imedia-
tismo indiscutível, e o papel 
da tecnologia a fim de garantir 
a segurança informacional 
caminha de mãos dadas com o 
compliance. 

5comunicação é palavra-chave - Em vários casos de 
empresas cujo modelo de gestão implodiu, levando à estagnação 
e até ao fechamento, um dos contribuintes do insucesso é falta 
da comunicação interna consolidada. Sem ela, o alinhamento 
entre colaboradores fica extremamente fragilizado, dificultando 
a execução de metas previamente indicadas. 

A disseminação de informação através de meios tecnológicos 
é capaz de integrar todas as equipes e conectar departamentos 
e/ou filiais sem elevar os gastos. Se uma das maiores consequ-
ências da Transformação Digital no âmbito global é o acesso 
democrático à informação, como não transferir o conceito para 
o segmento empresarial? 

Uma política de organização voltada à presença da tecnologia, 
combinada à valorização do material humano, precisa fundamentar 
seus pilares em uma comunicação  eficiente.

(*) - É COO da eCOMEX – NSI, com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio 
Vargas e MIT em Gestão de Tecnologia da Informação pela FIAP.

“a grande 
maioria dos 

modelos de gestão 
são afetados pela 

tecnologia, em 
níveis variados, 

cabendo aos 
líderes a missão 

de estabelecer 
um novo ritmo de 
produtividade ao 

material humano, 
partindo do 

princípio de que 
tarefas exaustivas 

e padronizadas 
ficarão a cargo 

exclusivo da 
máquina. 

2Tecnologia humanizada - Se parássemos para refletir 
sobre esse assunto em outros tempos, talvez caíssemos naquela 
noção de que soluções automatizadas e profissionais não po-
dem coexistir de forma harmoniosa. Felizmente, a sociedade 
encontrou meios de demonstrar, em diversos segmentos, que 
os avanços chegaram para nos apoiar. Isso também se estende 
ao setor empresarial. 

Os motivos para que uma companhia adeque sua realidade à Transformação Digital são variados, e evidenciam 
os benefícios práticos que ferramentas inovadoras oferecem. 

cOMpeTiTiviDaDe
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Demonstração do Resultado do Exercício para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em reais com centavos omitidos

                                                              2019                                                             2018
  NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total

Receitas 18.413.910 9.039.920 27.453.830 15.269.417 8.631.480 23.900.897
Receita com prestação de serviços 15 6.629.867 - 6.629.867 5.599.251 - 5.599.251
Receita S.U.S. - Sistema Único de Saúde 16 6.325.647 5.199.350 11.524.997 6.280.829 5.149.074 11.429.903
Receita de projetos privados 17 246.300 524.128 770.428 389.129 1.051.448 1.440.577
Receitas Sociais 18 82.373 3.299.027 3.381.400 79.854 2.387.324 2.467.178
Receitas com cursos de aperfeiçoamento 19 1.615.269 - 1.615.269 1.528.909 - 1.528.909
Outras Receitas 21 2.096.954 - 2.096.954 223.184 - 223.184
Receitas financeiras 20 606.540 17.415 623.955 539.512 43.634 583.146
Atividades Voluntariado 24          810.960                    -      810.960          628.750                    -      628.750

Despesas     (15.725.028)       (9.039.920) (24.764.948)     (12.670.370)       (8.631.480) (21.301.850)
Salários e encargos sociais (1.979.469) (59.855) (2.039.324) (1.636.512) (49.713) (1.686.225)
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos (1.291.184) (95.534) (1.386.718) (1.027.546) (326.634) (1.354.180)
Despesas administrativas (888.818) (1.083.334) (1.972.152) (794.268) (962.973) (1.757.241)
Honorários de serviços médicos (1.834.259) (57.093) (1.891.352) (1.561.798) (735.563) (2.297.361)
Serviços prestados por terceiros (1.452.908) (1.712.991) (3.165.898) (692.024) (1.310.267) (2.002.291)
Despesas de convênios SUS 16 (4.977.086) (5.201.983) (10.179.069) (4.936.179) (5.165.793) (10.101.972)
Despesas com cursos de aperfeiçoamento 19 (1.381.679) - (1.381.679) (677.558) - (677.558)
Impostos e contribuições (47.731) (2.192) (49.923) (35.218) (7.160) (42.378)
Depreciações e amortizações 8 (727.519) (53.062) (780.581) (555.013) (53.242) (608.255)
Outras despesas 21 (155.900) (760.543) (916.443) - - -
Despesas financeiras 20 (177.516) (13.333) (190.849) (125.504) (20.135) (145.639)
Atividades Voluntariado. 24         (810.960)                    -     (810.960)         (628.750)                    -     (628.750)

Resultado do Exercício        2.688.882                    -    2.688.882       2.599.046                    -    2.599.046

Notas Explicativas ás Demonstrações Contábeis para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 - (Valores em reais com centavos omitidos)
1. Contexto Operacional: O Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia -
IPEPO, foi constituído em 13 de junho de 1990 sob a forma de entidade sem fins lucrativos,
com caráter científico, cultural, que desenvolve Prestação de Serviços Oftalmológicos e
Projetos Assistenciais e amplos programas de Oftalmologia Preventiva e Social, inclusive
com formação de recursos humanos e presta assistência oftalmológica em nível secundá-
rio e terciário, possuindo instalações necessárias para a realização de pesquisas
operacionais de saúde pública aplicada às doenças oculares. Convênios Públicos: Man-
tem Convênio SUS com a Secretaria Municipal da Saúde para atendimentos de Consultas,
Exames e Cirurgias na Filial Unidade Itaquera e na Unidade Hospital/Dia Hora Certa São
Miguel, realizando a média mensal de 353 Cirurgias e de 17138 procedimentos ambulatoriais.
Com a Secretaria Estadual de Saúde para Atendimentos Clínico e Cirúrgico no Ambulatório
de Especialidades NGA Várzea do Carmo, localizado no bairro do Cambuci, nas
subespecialidades de Retina, Catarata e Glaucoma realizando a média mensal de 180
cirurgias e 884 procedimentos e o Projeto Teleoftalmologia tratamento de pacientes diabé-
ticos e hipertensos atendidos em Unidades Básicas de Saúde localizadas na região Norte,
Sul e Leste de SP, composto por exames de Retinografia (laudados via web) e se diagnos-
ticado necessidade, procedimentos cirúrgicos de catarata, retina, injeção antivgef e laser,
realizando a média mensal de 74 Cirurgias e 1.268 procedimentos. Projetos Privados:
Unidade Centro Cirúrgico Vila Clementino produz a média mensal de 267 cirurgias a
pacientes de Operadoras de Saúde, Contratos, Parceiros, Particulares, Médicos Externos
e SUS que necessitam de estrutura e equipamentos de última geração. Na área de ensino
promove anualmente grade com Cursos de Atualização para Oftalmologistas; Residência
Médica CBO/MEC (prova SUS) e Estágio (fellows) nas especialidades de Catarata, Retina,
Imagem, Business Administration e Pesquisadores na Área de Oftalmologia com estágio na
Universidade John Hopkins (EUA) parceria Fundação Lemann. Em parceria com a Funda-
ção Lions e Lions Internacional, aquisição equipamentos de última geração e tecnologia
baseada em escaneamento a laser, para auxiliar no atendimento e diagnóstico de pacien-
tes SUS (Sistema Único de Saúde). Projeto Oftalmologia Humanitária nas regiões Norte e
AM com atendimentos clínicos, cirurgias de catarata e pterígio, palestras educativas e
preventivas de doenças oftalmológicas como glaucoma e doação de óculos. Prêmios
2019: Antonio Champalimaud Vision Award, Cidadão São Paulo – Categoria Saúde - (site
Catraca Livre). A Entidade possui os principais títulos e certificados, e consequentemente,
a isenção das contribuições sociais: Título de Utilidade Pública Estadual: Decreto 9.728 de
03.09.1997 – validade 08/06/2020, Título de Utilidade Pública Municipal: Decreto 37.162 de
06.11.1997 – em processo de renovação, Certificado de inscrição no conselho Municipal
de Assistência Social – SP (COMAS): n° 653/2010. CEBAS – Certificado de Assistência
Social na Área da Saúde: Deferido em 13/12/2018 com validade de 14 de março de 2019
a 13 de março de 2022. Qualificada como Organização Social de Saúde pela Secretaria do
Estado de Saúde de São Paulo. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: Decla-
ração de Conformidade: As demonstrações contábeis, autorizadas para emissão em 03/
03/2020 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronuncia-
mentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em
especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002 – relativa
a Entidades Sem Finalidade de Lucros. Bases para Elaboração das Demonstrações Contá-
beis: As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional
da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico e ativos financeiros disponí-
veis para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas
a seguir. Principais Diretrizes Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreen-
dem os saldos do caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas
aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos
até as datas de encerramento dos exercícios e possuem vencimentos inferiores à 90 dias
ou sem prazo para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor conforme nota. nº 03. b) Aplicações Financeiras – São registradas
pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços,
que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. c) Créditos A Receber: O saldo
de créditos a receber é demonstrado líquido da provisão para devedores duvidosos, sendo
esta constituída com base na análise do nível de perdas históricas e no conhecimento
suficiente para cobrir perdas na realização dos créditos. d) Estoques: Avaliados pelo custo
médio de aquisição, inferior ao valor de realização conforme nota explicativa n° 06. e)
Imobilizado e Intangível: Demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos das respectivas
depreciações/amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear com base no prazo
de vida útil desses ativos conforme nota explicativa n° 08. Quando há indicação de perda
relevante do valor recuperável de algum bem é constituída provisão de perdas. f) Passivo
Circulante e Não Circulante: Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acres-
cidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou
cambiais incorridos até as datas dos balanços. g) Provisão de férias: Constituída com base
na remuneração dos colaboradores, incluindo as férias vencidas e proporcionais acresci-
das dos encargos sociais correspondentes. h) Provisão para Contingências: Atualizada
até as datas dos balanços pelo montante provável de perda, sendo observada a natureza

de cada contingência com base na opinião dos assessores jurídicos da Entidade. Os
fundamentos e a natureza da provisão para contingências estão descritos na nota explicativa
n° 07. i) Apuração do Resultado do Exercício - Receitas e Despesas: As receitas e as
despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil de competência. As
receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando
os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (i) haja evidência da
existência de contrato; (ii) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (iii) o preço esteja
fixado e determinado e (iv) o recebimento seja provável. j) Demonstrações do Fluxo de
Caixa: As demonstrações do fluxo de caixa foram preparadas e estão apresentadas de
acordo com a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03
- Demonstração do fluxo de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC). k) Reflete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados,
utilizando-se o método indireto. l) Recursos Públicos – Os recursos públicos recebidos são
aplicados especificamente no custeio dos projetos destinados em Ações de Oftalmologia.
m) A Entidade segrega os recursos próprios (sem restrição) dos recursos vinculados a
projetos públicos e privados (com restrição), atendendo às disposições da norma de
contabilidade. n) Renúncia Fiscal – A Entidade considera como renúncia fiscal as contribui-
ções não pagas da COFINS e Quota Patronal do INSS. Os valores são calculados e
demonstrados conforme nota explicativa n° 23. Trabalho Voluntário - Os trabalhos voluntá-
rios, suportados pelos Termos de Adesão do Voluntariado, são quantificados com base na
atividade do voluntário, o volume mensal de horas e o custo hora calculado com base nas
médias das remunerações praticadas pelo mercado. O valor do trabalho voluntário é
registrado mensalmente na receita e despesa ou projeto, dependendo da área de atuação
do voluntário, conforme nota explicativa n° 24.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e Bancos          2019          2018
Caixa operações próprias 4.437 985
Bancos operações próprias 40.022 18.942
Bancos operações próprias - Centro Cirúrgico 101.400 3.244
Bancos operações próprias - Unidade Itaquera - SMS 394 547
Bancos operações próprias - Unidade Hora Certa - SMS 11.583 2.228
Total de Caixa e Bancos - sem restrição 157.836 25.946
Caixa operações vinculadas 1.385 2.038
Bancos operações vinculadas - Convênio Várzea do Carmo 282.766 1.046
Bancos operações vinculadas - Teleoftalmologia SES - 210
Bancos operações vinculadas - SIMASP 16.516 12.094
Bancos operações vinculadas - Pronon - 4.685
Bancos operações vinculadas - Congresso Panamericano 279 105
Bancos operações vinculadas - Projetos Privados 3.763 4.784
Total de Caixa e Bancos - com restrição 304.709 24.963
Aplicação Financeira          2019          2018
Operações próprias 8.627.945 7.215.577
Total de Aplicações Financeiras - sem restrição 8.627.945 7.215.577
Teleoftalmologia - SES 184.794 101.520
Pronon - 86.196
SIMASP 721.693 1.530.417
Projetos vinculados 627.013 973.717
Congresso Panamericano 4.004 11.475
Convênio Várzea do Carmo - SES 25.105 269.597
Total de Aplicações Financeiras - com restrição 1.562.609 2.972.923
Recursos a devolver - Convênio Várzea do Carmo 1.461.887 1.385.131
Total de Aplicações Financeiras
  - Vinculados a Projetos a devolver 1.461.887 1.385.131
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 12.114.986 11.624.540
Aplicações Financeiras: Referem-se a aplicações em Certificado de Depósito bancário -
CDB com rendimento de 96,76% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
4. Créditos a Receber          2019          2018
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 649.073 708.962
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 249.811 249.331
Outros Créditos 390.803 301.821
Convênios Planos de Saúde 651.752 651.843
Pessoas Físicas 369.369 105.786
Total Créditos a Receber – sem restrição 2.310.808 2.017.743
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convenio Várzea do Carmo 129.615 56.904
Teleoftalmologia SES - 125.303
Projetos Privados 8.557 2.631
SIMASP - 378.866
Total Créditos a Receber - com restrição 138.172 563.704
Total Créditos a Receber 2.448.980 2.581.447

5. Créditos e Adiantamentos Diversos          2019          2018
Férias - recursos próprios 12.055 11.362
Férias - Unidade Hora Certa 769 5.720
Adiantamentos de benefícios 68.523 56.746
Total Adiantamento a Funcionários - sem restrição 81.347 73.827
Férias - Várzea do Carmo - 3.968
Férias - Teleoftalmologia SES - 6.387
Adiantamentos de benefícios 36.788 35.559
Total Adiantamento a Funcionários - com restrição 36.788 45.914
Total Adiantamento a Funcionários 118.135 119.742
Adiantamento de importação - recursos próprios 691.892 -
Adiantamento de reformas - 127.146
Total Adiantamento a terceiros - sem restrição 691.892 127.146
Adiantamento para despesas - SIMASP 63.319 16.075
Total Adiantamento a terceiros - com restrição 63.319 16.075
Total Adiantamento a Terceiros 755.211 143.221
6. Estoques          2019          2018
Material Médico 374.377 364.008
Medicamentos 55.739 100.898
Estoques - sem restrição 430.116 464.906
Material médico - Teleoftalmologia - SES 167.832 150.276
Medicamentos - Teleoftalmologia - SES 70.254 126.732
Material médico - Projetos Privados 31.206 17.866
Medicamentos - Projetos Privados 151 -
Material médico - Várzea do Carmo 76.173 55.120
Material médico - Pronon - 1.191
Estoques - com restrição 345.616 351.185
Total Estoques 775.732 816.091
7. Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais: A Entidade no curso normal de
suas operações, figura com ré em processos judiciais de natureza cível, fiscal, traba-
lhista e previdenciária em diversas instâncias, ajuizados e conhecidos nas datas de
encerramento das demonstrações contábeis. A Administração adotou como procedimen-
to a constituição de provisão com base em vários fatores, incluindo a opinião dos seus
assessores jurídicos e a análise das demandas judiciais pendentes. Em 31 de dezembro
de 2019 e 2018, foi efetuada a apresentação dos depósitos judiciais relativos aos
processos em discussão com as respectivas provisões contábeis. Os valores
provisionados e considerados suficientes pela Administração, validados pela Assesso-
ria Jurídica da Entidade para a cobertura de prováveis perdas nos processos em
andamento, estão apresentados como segue:

         2019          2018
Depósitos judiciais 2.326.807 3.261.175
Total - Ativo 2.326.807 3.261.175
Previdenciário (2.326.807) (3.261.175)
Total - Passivo (2.326.807) (3.261.175)
Refere-se a Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos – NFLD de atuações do
INSS contestando a descaracterização pela Entidade do vínculo empregatício dos
seus cooperados e prestadores de serviços médicos. Em 17/07/2019, a ação anulatória
n. 0022079-40.2007.4.03.6100, proposta pelo Instituto Paulista de Estudos e Pes-
quisas em Oftalmologia – IPEPO contra a União Federal foi julgada procedente, para
declarar a nulidade do debito lançado na NFLD n. 35.669.481-0 e do Termo de
Arrolamento de bens, e a respectiva sentença foi confirmada pelo E. Tribunal Regio-
nal Federal da Terceira Região e, sem recurso da Ré. Esse ganho de causa, resultou
um proveito econômico de R$ 1.007.285 atualizado para o IPEPO. Foram corrigidas
as variações monetárias e apropriadas em contas do resultado no grupo de receitas
financeiras o montante de R$ 72.917 (em 2019) e R$ 46.463 (em 2018) e despesas
financeiras no montante de R$ 72.917 (em 2019) e R$ 46.463 (em 2018), conforme
segue nota explicativa nº 20. Outros riscos foram avaliados pela Administração, com
suporte de seus consultores jurídicos externos, e não foi considerada como prová-
veis ou remotas as chances de novos processos. Portanto, nenhuma provisão sobre
os mesmos foi constituída.
8. Imobilizado e Intangível 2019       2018

Depreciação/
Taxa Amortização

Imobilizado   Anual       Custo   Acumulada   Líquido   Líquido
Edifícios 4% 1.559.164 (408.141) 1.151.023 1.213.383
Instalações 10% 88.964 (86.228) 2.736 3.253
Máquinas e equipamentos 10% 370.294 (212.691) 157.603 156.584
Equipamentos médicos 10% 3.363.390 (1.041.569) 2.321.821 2.326.401
Aparelhos e
  instrumentos cirúrgicos 10% 692.286 (506.761) 185.525 1.336
Móveis e utensílios 10% 345.247 (204.518) 140.729 115.570
Equipamentos de telefonia 20% 7.736 (2119,86) 5.616 4.584
Equipamentos de informática 20% 271.865 (218.975) 52.890 60.118
Benfeitorias em
  imóveis terceiros 20% 1.312.216 (526.013) 786.203 604.825
Subtotal 8.011.162 (3.207.016) 4.804.146 4.486.054
Intangível
Software 20% 632.063 (416.663) 215.400 337.876
Subtotal 632.063 (416.663) 215.400 337.876
Total Geral 8.643.225 (3.623.679) 5.019.546 4.823.929
A movimentação do ativo imobilizado e intangível, líquido, é demonstrada como segue:

       2018 2019
Custo:       Saldo   Adições   Baixas       Saldo
Edifícios 1.559.164 - - 1.559.164
Instalações 87.563 1.400 - 88.963
Máquinas e equipamentos 345.654 24.640 - 370.294
Equipamentos médicos 3.075.940 287.450 - 3.363.390
Aparelhos e instrumentos cirúrgicos 487.286 205.000 - 692.286
Móveis e utensílios 300.229 45.017 - 345.246
Equipamentos de telefonia 6.119 1.617 - 7.736
Equipamentos de informática 258.817 13.048 - 271.865
Benfeitorias em imóveis terceiros 917.789 395.418 (990) 1.312.217
Software 628.466 3.598 - 632.064
Subtotal 7.667.027 977.188 (990) 8.643.225
(-) Depreciação Acumulada (2.843.098) - (780.581) (3.623.679)
Total 4.823.929 977.188 (781.571) 5.019.546
No exercício de 2019, não houve indicação de perdas por desvalorização dos bens
identificados ao valor recuperável (impairment). Foram realizados investimentos em equipa-
mentos médicos e benfeitorias na unidade da Rua Borges Lagoa.
9. Fornecedores e Contas a Pagar          2019          2018
Fornecedores 170.820 641.835
Fornecedores - Unidade Itaquera 28.753 7.460
Fornecedores - Unidade Hora Certa 17.266 17.124
Total Fornecedores - sem restrição 216.839 666.419
Fornecedores - SIMASP 93.917 146.293
Fornecedores - Convênio Teleoftalmologia - SES 89.530 149.536
Fornecedores - Convênio Várzea do Carmo 106.425 20.089
Fornecedores - Projetos Privados 2.636 4.681
Total Fornecedores - com restrição 292.508 320.599
Total de Fornecedores 509.347 987.018
Administrativo 123.769 105.481
Cursos 33.475 11.950
Centro Cirúrgico 124.017 103.585
Hora Certa 266.231 265.847
Itaquera 82.894 78.381
Total Repasses Médicos - sem restrição 630.386 565.244
Projetos Privados 4.810 10.800
Pronon - 5.600
Convênio Teleoftalmologia - SES 81.872 64.603
Convênio Várzea do Carmo 121.792 106.164
Total Repasses Médicos - com restrição 208.474 187.167
Total Repasses Medicos 838.860 752.411
Prestador de serviços a pagar 13.890 50.844
Outras contas a pagar - 334
Seguros a pagar 1.600 -
Total Outras Contas a Pagar - sem restrição 15.490 51.178
Prestador de serviços a pagar 35.920 106.258
Outras contas a pagar 31.595 -
Total Outras Contas a Pagar - com restrição 67.515 106.258
Total Outras Contas a Pagar 83.005 157.436
10. Obrigações Trabalhistas e Sociais          2019          2018
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 14.838 19.109
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 12.445 11.507
INSS s/Serv. Tomados a Recolher 2.040 1.266
Contribuição Sindical a Recolher - 204
Pensão Alimentícia a Pagar - 46
Empréstimo Consignado - 904
Total Obrigações Trabalhistas e Sociais - sem restrição 29.323 33.036
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 15.607 10.212
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 9.426 8.736
INSS s/Serv. Tomados a Recolher 3.634 -
Empréstimos de Funcionários - 1.534
Total Obrigações Trabalhistas e Sociais - com restrição 28.667 20.482
Total Obrigacoes Trabalhistas e Sociais 57.990 53.518
11. Retenções de Tributos a Recolher          2019          2018
IRRF sobre Folha de Pagamento 9.357 12.881
Contribuições Retidas Lei 10.833 (PIS/COFINS/CSL) 22.610 17.888
IRRF Serviços Tomados 8.341 6.654
ISS a recolher 784 1.299
Total Obrigações Tributárias - sem restrição 41.092 38.722
IRRF sobre Folha de Pagamento 12.292 8.312
Contribuições Retidas Lei 10.833 (PIS/COFINS/CSL) 7.629 7.768
IRRF Serviços Tomados 2.882 2.152
ISS a recolher 911 -
Total Obrigações Tributarias - com restrição 23.714 18.232
Total Obrigacoes Tributarias 64.806 56.954
12. Provisão de Férias          2019          2018
Provisão Férias 147.339 145.923
Provisão FGTS s/ Férias 27.615 11.599
Total Provisão de Férias - sem restrição 174.954 157.522
Provisão Férias 118.089 120.788
Provisão FGTS s/ Férias 6.582 9.663
Total Provisão de Férias - com restrição 124.671 130.451
Total Provisão de Férias 299.625 287.973

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em reais com centavos omitidos

INSTITUTO PINSTITUTO PINSTITUTO PINSTITUTO PINSTITUTO PAULISTAULISTAULISTAULISTAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPO
CNPJ nº 67.187.070/0001-71

“As demonstrações financeiras APRESENTADAS estão PENDENTES de aprovação pela Assembleia Geral ORDINARIA, que será oportunamente convocada para esse fim específico,
diante da recomendação de distanciamento social pelas Autoridades Sanitárias em razão da pandemia de Covid-19.”

continua ...

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em reais com centavos omitidos

Demonstração do Fluxo de Caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em reais com centavos omitidos
                                                              2019                                                             2018

Atividades Operacionais   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Resultado líquido 2.688.882 - 2.688.882 2.599.046 - 2.599.046
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - (370.327) - (370.327)
Verbas de projetos e convênio a realizar 181.752 (1.408.797) (1.227.045) (4.715) 821.803 817.088
Bens adquiridos de recursos restritos (121.799) 229.196 107.398 (121.798) (46.154) (167.952)
Depreciação/Amortizações 8 727.519 53.062 780.581 555.013 53.242 608.255
Provisão para contingências / Depósitos Judiciais (934.368) - (934.368) 92.334 - 92.334
Provisão de férias e encargos sociais 17.432,79 (5.781) 11.652 976 14.658 15.634
Ajuste do imobilizado 8                    -                    -                -           (37.485)                    -       (37.485)

2.559.419 (1.132.320) 1.427.099 2.713.045 843.549 3.556.594
Variação de ativos e passivos operacionais
Créditos a receber (293.065) 425.531 132.466 446.788 204.881 651.669
Estoques 34.790 5.568 40.358 (64.936) (8.619) (73.555)
Adiantamentos a funcionários e terceiros (575.845) (38.476) (614.321) 398.419 (10.672) 387.747
Depositos Judiciais 1.007.285 - 1.007.285
Fornecedores (449.580) (28.091) (477.671) 541.489 3.740 545.229
Repasses Medicos 65.142 21.307 86.449 (7.701) (18.145) (25.846)
Encargos sociais a recolher (3.713) 8.185 4.472 6.775 (811) 5.965
Impostos e contribuições a recolher 2.372 5.482 7.854 (67) (4.491) (4.558)
Contas a pagar (35.688) (38.743) (74.431) 17.966 (314.693) (296.728)

        (248.302)          360.763      112.461        1.338.733          (148.810)    1.189.923
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais        2.311.117         (771.557)    1.539.560        4.051.778           694.739    4.746.517
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Compra de ativo imobilizado 8 (694.932) (282.255) (977.188) (1.540.427) (9.379) (1.549.806)
Baixa de ativo imobilizado 8                990                    -            990            47.515              2.291        49.806

Caixa líquido usado nas atividades de investimento         (693.942)         (282.255)     (976.198)       (1.492.912)             (7.088)   (1.500.000)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Correção dos depósitos judiciais 7 (72.917) - (72.917) (92.334) - (92.334)
Pagamento de empréstimos                    -                    -                -                    -                     -                -

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento           (72.917)                    -       (72.917)           (92.334)                    -       (92.334)
Variação do caixa e equivalente de caixa        1.544.258       (1.053.812)      490.446        2.466.534           687.651    3.154.183
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3 7.241.523 4.383.017 11.624.540 4.774.991 3.695.366 8.470.357
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 3        8.785.781        3.329.205  12.114.986        7.241.523        4.383.017  11.624.540
Variação do caixa e equivalente de caixa        1.544.258       (1.053.812)      490.446        2.466.534           687.651    3.154.183

Ajuste de
Patrimônio  Exercicios Resultado

  NE        Social  Anteriores do Exercício          Total
Em 31/12/2017   7.691.333                -     2.639.794 10.331.126
Resultado do exercício - - 2.599.047 2.599.047
Transferência do resultado 2.639.794 - (2.639.794) -
Ajuste de exercicios
  anteriores                -     (370.327)                  -    (370.327)
Em 31/12/2018  10.331.127     (370.327)     2.599.047 12.559.847
Resultado do exercício - - 2.688.882 2.688.882
Transferência do resultado   2.228.720      370.327    (2.599.047)                -
Em 31/12/2019  12.559.847                -     2.688.882 15.248.729

                                                              2019                                                             2018
Ativo   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Circulante 12.304.124 3.914.109 16.218.233 9.925.746 5.360.546 15.286.292
Caixa e Equivalentes de Caixa 8.785.781 3.329.205 12.114.986 7.241.523 4.383.017 11.624.540
Caixa e Bancos 3 157.836 304.709 462.545 25.946 24.963 50.909
Aplicação Financeira 3 8.627.945 1.562.609 10.190.554 7.215.577 2.972.923 10.188.500
Aplicação Vinculados a projetos a devolver 3 - 1.461.887 1.461.887 - 1.385.131 1.385.131
Realizáveis 3.518.343 584.904 4.103.247 2.684.223 977.529 3.661.752
Créditos a receber 4 2.310.808 138.172 2.448.980 2.017.743 563.704 2.581.447
Adiantamento a funcionários 5 81.347 36.788 118.135 73.828 45.914 119.742
Adiantamento a terceiros 5 691.892 63.319 755.211 127.146 16.075 143.221
Despesas antecipadas 4.180 1.008 5.188 600 651 1.251
Estoques 6 430.116 345.616 775.732 464.906 351.185 816.091
Não Circulante 6.773.638 572.715 7.346.353 7.741.585 343.519 8.085.104
Depósitos judiciais 7        2.326.807                    -    2.326.807        3.261.175                    -    3.261.175

2.326.807 - 2.326.807 3.261.175 - 3.261.175
Imobilizado
Tangiveis 8 4.234.631 569.515 4.804.146 4.147.178 338.875 4.486.053
Intangiveis - Licença de uso Softwares 8          212.200              3.200      215.400          333.232              4.644      337.876

       4.446.831          572.715    5.019.546        4.480.410          343.519    4.823.929
Total do Ativo      19.077.762        4.486.823  23.564.585      17.667.331        5.704.065  23.371.396

                                                              2019                                                             2018
Passivo e Patrimônio Líquido   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Circulante 1.299.081 3.914.108 5.213.189 1.521.366 5.360.546 6.881.912
Fornecedores 9 216.839 292.508 509.347 666.419 320.599 987.018
Repasses Medicos 9 630.386 208.474 838.860 565.244 187.167 752.411
Obrigações trabalhistas e sociais 10 29.323 28.667 57.990 33.036 20.482 53.518
Retenções de tributos a recolher 11 41.092 23.714 64.806 38.722 18.232 56.954
Outras contas a pagar 9 15.490 67.515 83.005 51.178 106.258 157.436
Provisões de férias 12 174.954 124.671 299.625 157.522 130.451 287.973
Projetos Privados 13 190.997 - 190.997 9.245 - 9.245
Verbas de projetos e convênio a realizar 13 - 1.706.672 1.706.672 - 3.192.226 3.192.226
Verbas sob análise 13 - 1.461.887 1.461.887 - 1.385.131 1.385.131
Não Circulante 2.529.952 572.715 3.102.667 3.586.118 343.519 3.929.637
Provisão para contingências 7        2.326.807                    -    2.326.807        3.261.175                    -    3.261.175

2.326.807 - 2.326.807 3.261.175 - 3.261.175
Bens adquiridos com recursos restritos          203.145          572.715      775.860          324.943          343.519      668.462

203.145 572.715 775.860 324.943 343.519 668.462
Patrimônio Liquido
Patrimônio Social      15.248.729                    -  15.248.729      12.559.847                    -  12.559.847

     15.248.729                    -  15.248.729      12.559.847                     -  12.559.847
Total do Passivo e Patrimônio Líquido      19.077.762        4.486.823  23.564.585      17.667.331        5.704.065  23.371.396
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Enquanto novos formatos de 
comercialização se estabelecem, 
profissionais encaram o desafio 
de manter resultados durante 
isolamento social. Ferramentas 
digitais e abordagens assertivas 
são dicas de consultor empresarial. 
Profissionais da área comercial 
estão enfrentando o que podemos 
classificar como o maior desafio de 
suas carreiras. 

Enquanto o isolamento social per-
corre todo o país, com home office 
sendo adotado por grande parte das 
empresas, como manter as vendas e 
garantir a subsistência dos negócios 
e dos próprios ganhos? - Para Ro-
berto Vilela, consultor empresarial 
especialista em estratégias comer-
ciais, este momento exige mais do 
que criatividade.

“É hora de colocar em prática 
novas ações e se aliar a ferramentas 
tecnológicas. O cliente, seja ele pes-
soa física ou jurídica, precisa sentir 
que pode contar com o seu apoio 
neste momento. Para isso é preciso 
criar, junto com a sua empresa, es-
tratégias de abordagem alinhadas 
com esta nova realidade”, aponta. 
Roberto lista algumas ações para 
vendedores manterem suas perfor-
mances na crise:

É hora de colocar em prática novas 
ações e se aliar a ferramentas 

tecnológicas.
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Como ser um vendedor de 
sucesso em tempos desafiadores?

 2) Seja empático - Todos 
estamos passando por um 
momento delicado e é preciso 
estar disposto a ouvir e a ne-
gociar. Definir novos prazos de 
pagamento, criar promoções 
especiais, oferecer produtos 
e serviços em condições inte-
ressantes e entender de que 
forma você pode ajudar o seu 
cliente são atitudes que devem 
fazer parte da sua rotina. 

Ou seja: ajuste a abordagem com 
mais empatia. Ouça e esteja aberto 
a novas negociações. É melhor es-
tender prazos do que perder vendas. 
Leve as situações para a gestão da 
sua empresa, para juntos criarem 
opções de manutenção do cliente.
 3) Mantenha-se focado - Traba-

lhar remotamente exige ainda 
mais foco e resiliência. Neste 
momento, atualize-se com 
frequência sobre a situação 
econômica do setor em que 
atua e dos clientes. Estabeleça 
prioridades e metas diárias.

Nem todo dia será bom, mas com 
a avaliação do que deu certo ou não 
no dia anterior, você poderá ajustar 
rapidamente o trabalho. Apenas com 
foco conseguiremos traçar aborda-
gens assertivas, finaliza Roberto.

 1) Aposte no digital - Mais do 
que nunca, suas vendas irão 
depender do relacionamento 
com o mercado. E ele só será 
mantido se você estiver dis-
posto a usar soluções online. 
Apps de mensagens, aplicati-
vos para gestão de negócios e 
atividades, e as boas e velhas 
ligações telefônicas precisam 
se intensificar.

É claro que tudo isso deve ser uti-
lizado com bom senso e estratégia. 
Entenda a situação do seu cliente, 
utilize horários de contato em que 
ele está mais aberto a negociações 
e avalie diariamente a assertividade 
destas plataformas. Sem elas será 
impossível vender.

À Diretoria e Associados do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia
– IPEPO. São Paulo – SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Insti-
tuto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia –
IPEPO em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à entida-
de, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, 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. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financei-
ras: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemen-

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, 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 Entidade ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade
dos auditores independentes: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente 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 mantemos 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 resultante de fraude é maior

do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtive-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continui-
dade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audito-
ria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusi-
ve as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. São Paulo, 05 de março de 2020.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S.
CRC-2SP 15.753/O-0

Dr. Rubens Belfort Mattos Junior - Diretor Presidente                                  Denis Cristiano Kim - Contador - CRC n.º 1SP 226.726/O-9

DEMÉTRIO COKINOS
Contador

CRC-1SP120410/O-9
CNAI 385Registro CVM - 7.739

         2019          2018
Protocolo ZEISS - Pesquisa Clinica 58.671 283.952
Protocolo AACD - IM101603 1.258 1.340
Congresso SIMASP 2019 922.997 1.708.969
Projeto Paof M. Higashi 6.744 -
Projeto Paof Muccioli 2.501 -
Total Verbas de Projetos e
  Conênios a Realizar - Com Restrição 1.706.672 3.192.226
(a) Referem-se ao Convenio n. 01/2011 celebrado em 19 de janeiro de 2011 com a Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo visando a execução de atividades concernentes ao Sis-
tema Único de Saúde SUS/SP para despesas com custeio de atendimento em oftalmologia
no Ambulatório da Várzea do Carmo. De 2011 até novembro de 2013, embasada em Parecer
Legal, O IPEPO passou a definir como critério contábil com base na remuneração do valor
contratado e não como Convênio. Em razão deste entendimento, a entidade aguarda a apro-
vação de suas prestações de contas perante os órgãos competentes. (b) Referem-se a
verbas recebidas da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo que serão empenhadas em
Ações de Oftalmologia, conforme Termos de Convênios firmados com o Estado. (c) Captação
de recurso junto à Sociedade Civil para tratamento de Oncologia Ocular, através do Ministé-
rio da Saúde encerrado no exercício de 2018. (d) Pesquisa Clínica Toxoplasmose - Projeto
1: estudo clinico randomizado, duplo-controlado, de grupos-paralelos, para avaliar o uso da
pirimetamina com e sem sulfadianiza em pacientes com corioretinite toxoplasmica ativa;
Projeto 2: estudo clinico para avaliar a eficácia do uso pirimetamina na prevenção de recidiva
da toxoplasmose ocular; Projeto 3: eficácia de pirimetamina (Daraprim) no tratamento da
Toxoplasmose Ocular: Analise retrospectiva de prontuários. (e) Projeto Amazonas:
Oncologia Ocular: atividades de assistência, ensino e pesquisa em Manaus.

INSTITUTO PINSTITUTO PINSTITUTO PINSTITUTO PINSTITUTO PAULISTAULISTAULISTAULISTAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPO
CNPJ nº 67.187.070/0001-71

...continuação

13. Verbas de Convênios a Realizar          2019          2018
Projeto Paof M. Higashi - 6.744
Projeto Paof Muccioli - 2.501
Fundação Lemann 163.000 -
Taxa Pós-Graduação 27.997 -
Total Verbas de projetos a realizar - sem restrição 190.997 9.245
Secretaria Estadual de São Paulo - Várzea do Carmo 2012 (a) 1.354.620 1.277.864
Secretaria Estadual de São Paulo - Várzea do Carmo 2013 (a) 107.267 107.267
Total Verbas de Convênio em analise - com restrição 1.461.887 1.385.131
Teleoftalmologia SES (b) 77.395 161.454
Pronon (c) - 85.883
Congresso SIMASP - 337.522
Projeto Amazônia (e) 65.236 200.196
Retina - Verba Panamericano - 7.300
Pesquisa Clínica - Toxoplasmose (Turing) (d) 167.941 159.972
Congresso Panamericano Retina 6.034 6.030
Projeto Global Award 119.446 114.027
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Várzea do Carmo 166.281 16
Projeto Leber 16.782 16.091
Projeto Posurdex DME 2.717 4.519
Pesquisa Clínica - Açai 4.104 4.104
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29639 78 78
Pesquisa Clínica - Alcon ILH297 8.552 8.552
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29633 586 3.629
Estudo Bausch Lomb - Glaucoma 79.349 88.592

A segregação patrimonial dos recursos com restrição é resumida como segue:
Projetos Panamericano Projetos     Pronon Simasp Teleoftalmologia SES Várzea do Carmo  Total 2019  Total 2018
Ativo 6.646 798.838 103.455 1.251.971 346.367 1.979.546 4.486.823 5.704.065
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.284 630.937 - 739.432 184.794 1.769.758 3.329.205 4.383.017
Realizáveis 1.750 44.314 - 172.905 158.804 207.130 584.903 977.529
Não Circulante 612 123.587 103.455 339.634 2.769 2.658 572.715 343.519
PASSIVO 6.646 798.838 103.455 1.251.971 346.367 1.979.546 4.486.823 5.704.065
Projetos e Convênios a Realizar 6.034 675.251 - 912.337 343.598 515.001 2.452.221 3.975.415
Projetos e Convênios a Devolver - - - - - 1.461.887 1.461.887 1.385.131
Total Circulante 6.034 675.251 - 912.337 343.598 1.976.888 3.914.108 5.360.546
Não Circulante 612 123.587 103.455 339.634 2.769 2.658 572.715 343.519

         2019          2018
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 3.227.368 3.157.208
Salários e Encargos Sociais 758.904 707.865
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 111.119 155.657
Honorários de serviços médicos 673.137 718.772
Despesas Administrativas 122.791 124.141
Serviços prestados por terceiros 83.767 72.536
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 1.749.718 1.778.971
Total Despesas - SUS Não Restritos 4.977.086 4.936.179
Salários e Encargos Sociais 1.253.989 1.162.527
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 862.622 724.470
Honorários de serviços médicos 822.918 779.417
Despesas Administrativas 87.056 117.715
Serviços prestados por terceiros 268.582 253.870
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Várzea do Carmo 3.295.167 3.037.999
Salários e Encargos Sociais 815.913 689.385
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 338.207 365.073
Honorários de serviços médicos 590.481 675.073
Despesas Administrativas 51.321 297.945
Serviços prestados por terceiros 110.893 100.318
Teleoftalmologia Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 1.906.815 2.127.794
Total Despesas – SUS Privados Restritos 5.201.982 5.165.793
Total Despesas – SUS 10.179.068 10.101.972
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - SUS Itaquera / Hora Certa São Miguel -
Contribuindo para a descentralização do atendimento no SUS, firmou parceria com a
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, organização não governamental e empresas
privadas para a implantação de Centros Oftalmológicos na periferia de São Paulo, com sua
primeira Unidade própria no extremo leste da Cidade, bairro Itaquera e Hospital/Dia Hora
Certa São Miguel. Além do atendimento ambulatorial, o projeto trouxe investimentos exter-
nos para a região, materializados no estudo epidemiológico das causas da cegueira pela
Organização Mundial da Saúde. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Ambulató-
rio Várzea do Carmo - Sucesso de atendimento e tratamento dos casos mais complexos
de retina oriundos da rede SUS, com realização de cirurgias de retina como a Citrectomia
e também Injeções Intra-vitreas de Anti – VEGF, inclusão do tratamento de Glaucoma
doença grave, crônica e com necessidade de acompanhamento regular. Mantem Centro de
Diagnóstico de última geração, realização de terapêuticas clínicas e cirúrgicas quando
indicadas, em centro cirúrgico ambulatorial. Convênio Teleoftalmologia - Diagnósticos de
doenças oculares em pacientes diabéticos, hipertensos e usuários do medicamento
cloroquina realizados por profissionais de saúde das UBS, encaminhados a uma central de
leitura, possibilitando aos médicos analisarem as imagens, emitirem laudos e o tratamento
a distância.
17. Receitas com Projetos Privados          2019          2018
Pronon 16.746 385.878
Projetos Privados 507.382 665.570
Total Projetos - Com restrição 524.128 1.051.448
Projetos Privados 141.987 121.797
Centro Cirúrgico 104.313 267.332
Total Projetos - Sem restrição 246.300 389.129
Total Geral 770.428 1.440.577

18. Receitas de Eventos e Pesquisas          2019          2018
Patrocínios 75.040 -
Inscrições - Congressos 7.333 -
Doações - 77.355
Pesquisa cientifica - 2.499
Total receitas sociais e com eventos - Sem restrição 82.373 79.854
Congresso Panamericano 8.025 185.453
Congresso - SIMASP 3.291.002 2.201.871
Total receitas sociais e com eventos - Com restrição 3.299.027 2.387.324
Total Geral 3.381.400 2.467.177
19. Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento
Receitas          2019          2018
Prestação de Serviço Privado PF 1.213.230 1.520.347
Prestação de Serviço Privado PJ 7.000 8.562
Patrocínios 25.000 -
Taxa de Administração 332.119 -
Taxa de Locação 37.920 -
Total de Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento 1.615.269 1.528.909
Despesas          2019          2018
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 77.961 26.937
Honorários de serviços médicos 213.011 184.576
Despesas administrativas 512.340 307.679
Taxa de administração e participações 378.957 -
Serviços prestados por terceiros 199.410 158.365
Total de Despesas com Cursos de Aperfeiçoamento 1.381.679 677.558
20. Receitas e Despesas Financeiras          2019          2018
Variação monetária ativa 72.917 46.463
Rendimento de aplicações financeiras 437.685 401.776
Descontos obtidos 111.964 132.985
Juros ativos 1.389 1.922
Total - Receitas Financeiras 623.955 583.146
Variação monetária passiva 72.917 46.463
Taxas de cartões de crédito 53.217 60.242
Despesas bancárias 19.391 15.915
Processos judiciais - Ação civil 4.802 5.339
Juros passivos e multas 706 5.349
Descontos concedidos 32.277 12.331
Variação cambial passiva 7.539 -
Total - Despesas Financeiras 190.849 145.639
21. Outras Receitas e Despesas
Outras Receitas          2019          2018
Outras receitas 429.641 223.184
Reversão de depósitos judiciais (a) 1.007.285 -
Doações recebidas (c) 660.028 -
Total - Outras Receitas 2.096.954 223.184
Outras Despesas          2019          2018
Incentivo ao desenvolvimento e pesquisas 802.789 -
Ações sociais (b) 113.654 -
Total - Outras Despesas Operacionais 916.443 -
(a) Vide nota explicativa n. 07; (b) Refere-se a atendimentos de oftalmologia humanitária
do Projeto Humaitá e Projeto Rondônia. (c) Referem-se a doações destinadas para aqui-
sição dos equipamentos Daytona e Califórnia. 22. Imunidade Tributária: Tendo em vista
que a Entidade não distribui parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de
lucro ou participação nos resultados, aplica integralmente no País os recursos para
manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém a escrituração regular de suas
receitas e despesas, está imune ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à Con-
tribuição Social sobre o Lucro líquido - CSLL, ao Programa de Integração Social - PIS )
e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS e aos impostos
municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da Constituição da República
Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional - CTN, bem como impostos inciden-
tes sobre a Folha de Pagamento (Em razão do disposto no art.19 da Lei n. 10.522/
2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.1/2014 e na Nota PGFN/CASTF/N. 637/2014,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao referido entendi-
mento solução de consulta vinculada a COSIT n.173, de 13/03/2017). Em 21/09/2017,
foi deferida a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação ajuizada nº 1005879-
92.2017.4.01.3400, distribuída para a 1ª vara Federal, referente ao questionamento
sobre recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento, portanto por decisão judicial
a contribuição deixou de ser recolhida a partir da competência de setembro/2017.
23. Renuncia Fiscal - Beneficios Usufruídos: A imunidade das contribuições sociais
usufruídas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 está
apresentada como segue:

PIS Folha COFINS Cota Patronal Terceiros      Rat Total 2019 Total 2018
30.993 803.574 619.869 179.762 30.994 1.665.192 1.228.040

24. Trabalhos Voluntários
Atividades Quantidade de Custo Total Total
  - Voluntarios 2019  Horas (Hs) Mês Hora (R$)  Ano 2019 Ano 2018
Diretoria Estatutária 40:00 hs 308,00 110.880 105.600
Membros do Conselho
  de Administração 16:00 hs 154,00 55.440 42.240
Membros do Conselho Fiscal 9:00 hs 95,33 34.320 23.760
Fellows (Corpo Clinico Voluntario)   610.320 457.150
Total 810.960 628.750
25. Instrumentos Financeiros: A Entidade não participa de operações envolvendo instru-
mentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou
taxa de juros, tendo em vista não possuir operações com essas características. O valor
contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos balanços patrimoniais não
difere substancialmente dos valores de mercado. 26. Seguros: Os seguros são contrata-
dos por valores considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e
perdas sobre partes dos ativos.

14. Atendimento aos Pacientes do SUS e não SUS
Tabela Comparativa de Produção Geral (Por Quantidade)

2019 2018
Percent. Percent.

Qtdes (Qtdes) Qtdes (Qtdes)
Particulares, Operadoras de Saúde e Contratos
Atendimentos Particulares,
  Operadora de Saúde e Contratos 30.047 11,12% 27.224 10,32%
HSPM (Hospital do Servidor Público Municipal) 1.390 0,51% 1.192 0,45%
Subtotais 31.437 11,63% 28.416 10,77%
Prestação de Serviços SUS
Convênio SUS Unidade Itaquera - SMS 112.509 41,64% 108.835 41,25%
  - Direto Hospital/Dia

  Hora Certa - SMS 97.391 36,04% 98.898 37,48%
Subtotais 209.900 77,68% 207.733 78,73%
Convênio SUS Teleoftalmologia - SES 16.097 5,96% 14.947 5,66%
  - Indiretos Amb. Várzea do Carmo

  - SES 12.766 4,72% 12.772 4,84%
Subtotais 28.863 10,68% 27.719 10,50%
Totais 270.200 100,0% 263.868 100,0%
O IPEPO em cumprimento a determinação da Lei 12.101/09, Artigo 4o, Inciso II e art. 17 e
seguintes da Portaria nº 834 de 26 de abril de 2016, prestou serviços ao SUS em percentual
superior ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento), conforme Tabela de Produtividade
acima, descrita nas operações do exercício de 2019 e 2018. Desta forma, com esse
resultado, atende-se a legislação vigente (Lei nº 12.101, de novembro de 2009, alterada
pela lei 12.868 de 15 de outubro de 2013) para manutenção da certificação como Entidade
Filantrópica para o exercício de 2019 e 2018. 15. Receitas de Prestação de Serviços:
Refere-se a Atendimento de Particulares e Convênios de Operadoras de Saúde.

         2019          2018
Prestação de Serviço Privado PF 2.179.831 1.127.309
Prestação de Serviço Privado PJ 1.740.508 1.753.948
Saúde Complementar 2.741.358 2.778.472
Subtotal 6.661.697 5.659.729
(-) Cancelamentos de notas, glosas e reembolsos a clientes (31.830) (60.478)
Total Receitas de Prestação de Serviços - Sem Restrição 6.629.867 5.599.251
16. Receitas e Despesas com Convênio - SUS
Receitas - SUS          2019          2018
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 4.484.449 4.455.098
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 1.841.198 1.825.731
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Várzea do Carmo 3.289.029 3.019.416
Convênio Teleoftalmologia
  - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 1.910.321 2.129.658
Total Receitas - SUS 11.524.997 11.429.903
Despesas - SUS          2019          2018
Salários e Encargos Sociais 931.692 824.155
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 513.016 555.915
Honorários de serviços médicos 1.727.440 1.704.285
Despesas Administrativas 3.842 25.233
Serviços prestados por terceiros 51.378 47.620

Rodrigo Silva (*)

Quando o atendimento ao consu-
midor é ruim, boa parte das pessoas 
deixam de voltar a fazer negócios com 
determinada empresa.

O conceito de Customer Care tem sido 
um assunto muito difundido nos últimos 
anos, tendo em vista as transformações 
que ocorreram no mercado. Afinal, a 
preocupação com o que nossos clientes 
realmente querem passa a redefinir o 
modelo de atendimento das empresas, 
obrigando muitas delas a repensar a ma-
neira de atuação de seus colaboradores.

Neste sentido, aquela visão – que eu 
não diria deturpada, mas sim retrógra-
da – sobre o Customer Care tem dado 
lugar a um olhar de reconhecimento e 
atenção merecidos, já que os proces-
sos de retenção de clientes aplicados 
anteriormente, como era o caso de 
presenteá-los com brindes ou até 
encher suas caixas de e-mails, já não 
se aplicam ao consumidor moderno. O 
novo perfil do consumidor busca mais 
que a aquisição de algo: ele quer um 
relacionamento com a marca.

Logo, as empresas que têm essa per-
cepção e fizeram, ou estão fazendo, o 
movimento certo em direção a satisfação 
do cliente, sabem que para se destacar 
devem entregar produtos que, de fato, 
agreguem na rotina corporativa do 
cliente, sendo customizados e funcionais. 

Segundo um estudo realizado pela 
NeoAssist e MindMiners, cerca 87% das 

pessoas deixam de comprar um produto 
de determinada marca por conta de 
um mau atendimento. Sendo assim, 
trazendo um exemplo prático do dia a 
dia, me diga uma coisa: se você recebe 
uma carta da empresa X, que você sabe 
que foi impressa em larga escala por 
computadores, você sente que, de fato, 
essa empresa se importa com você?

E se pensarmos por outro lado e, em 
vez de receber uma carta impressa, 
você recebesse uma escrita por um dos 
analistas ou gerentes? O tratamento 
seria diferente? Qual empresa acabou 
de conquistar um pouquinho mais da 
sua confiança? Assim, é possível notar 
como uma simples medida tomada 
pode contribuir com o estreitamento 
do relacionamento com o cliente. Por 
que a carta manuscrita conseguiria 
alcançar um resultado muito melhor? 

A resposta é simples: a nova estra-
tégia seria de humanização de contato 
e proximidade. Finalizo este artigo 
pontuando que dentro um mundo no 
qual as relações, inclusive familiares, 
tendem a esfriar, as pessoas buscam, 
cada vez mais, um relacionamento em-
pático com as empresas pelas quais elas 
nutrem algum carinho ou admiração.

Você conseguiu captar clientes? 
Então prepare-se para fazer com que 
se apaixonem pela sua empresa, seus 
produtos e seu atendimento.

(*) - É Customer Care Executive na eCOMEX, 
com mais de 10 anos de experiência em 

relacionamento com clientes.

Você deve, realmente, se 
importar com seu cliente?
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A rotina das empresas 
durante a quarentena

Nas últimas semanas 
temos vivido uma 
experiência que 
mudou a visão 
e a rotina de 
diversas empresas e 
instituições

Adotamos novos mo-
delos de trabalho 
para que, mesmo em 

casa, pudéssemos manter 
as atividades da empresa 
ao mesmo tempo em que 
garantimos a segurança 
das pessoas neste período 
de quarentena. 

E, especialmente neste 
momento de tantas in-
formações nem sempre 
positivas, manter a rotina 
e eventos das empresas se 
torna ainda mais impor-
tante, até para garantir o 
bem-estar psicológico dos 
nossos colaboradores. 

Na Hughes do Brasil, 
trimestralmente, reuni-
mos toda a empresa, em 
um evento chamado Café 
com o Presidente, em que 
compartilhamos informa-
ções sobre os resultados 

da organização e status 
dos principais projetos em 
andamento, além de pre-
miar os colaboradores em 
destaque e dar boas-vindas 
aos novos colegas. 

Em razão da quarentena, 
realizamos pela primeira 
vez uma edição virtual 
do Café, que me permitiu 
apresentar aos colaborado-
res, ao vivo, como sempre 
fazemos, informações e 
novidades da companhia, 
além de falar sobre esse 
período de home office da 
empresa toda. 

O evento foi transmitido 
para mais de 200 pessoas, 
e permitiu que mantivés-
semos a rotina da empresa 
e união entre todos os co-
laboradores no momento 
em que completávamos um 
mês de home office. 

Ações como esta são 
importantes para engajar 
a todos nós, colaboradores, 
e lembrar que estamos em 
um momento difícil, dis-
tantes, mas ainda assim, 
juntos. 

(*) - É Presidente da 
Hughes do Brasil. 

Rafael Guimarães (*)
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DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ: 62.277.041/0001-87

Assembléia Geral - Ordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Avenida Marginal Direita do Tietê, 
800, a se reunirem em assembleia geral ordinária, nesta Capital, às 14:00 horas do dia 06 de maio de 2020, por conta da pandemia do 
Covid-19 a reunião será através de vídeo conferência, a fi m de tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos adminis-
tradores, bem como as Demonstrações Financeiras publicadas em 18/04/2020 relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2019; 2) Deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício, bem como a distribuição dos dividendos. São Paulo, 27.04.20. A Diretoria

É como podemos cha-
mar o processo de 
Hyperautomation, 

movimento de transfor-
mação que tem dominado 
as demandas no setor de 
tecnologia e chamado a 
atenção dos especialistas 
em RPA.

De acordo com Max Car-
doso, especialista em RPA 
da Certsys (consultora de 
transformação digital em 
empresas), quando a au-
tomação de tarefas passou 
para a vanguarda da maioria 
dos setores nas companhias, 
algumas começaram  a mu-
dar suas práticas para criar 
"locais de trabalho inteligen-
tes centrados nas pessoas", 
com o objetivo de aumentar 
o engajamento das áreas de 
negócio, aumentando a cola-
boração na implantação de 
programas de automação.

Nesse percurso, a Hype-
rautomation se estende 
por uma variedade de 
ferramentas que podem 
ser automatizadas, mas 
também se refere à sofis-
ticação da automação, não 

Hyperautomation: como essa tecnologia 
pode alavancar a produtividade

A transformação digital é uma realidade para empresas de todos os mercados, tendência que se 
solidifica e encontra caminhos em novas jornadas, mais sofisticadas e abrangentes

SOF Serviço de Orientação da Família
CNPJ/MF 60.396.793/0001-31

Edital de Convocação
O SOF Serviço de Orientação da Família, convoca os(as) associados(as) e
diretores(as) para a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 14 de maio de
2020, às 17:30 h, em primeira convocação e às 18:00 h, em segunda convocação, por
meio do aplicativo de videoconferência Zoom. Ordem do dia: 1- Apresentação e apro-
vação de alteração estatutária sobre formas de realização das Assembleias Gerais
da associação 2- Apresentação e aprovação do Relatório de Atividades e Balanço de
2019; 3- Apresentação e aprovação do Planejamento e Orçamento para 2020;
4- Aprovação de novos(as) associados(as) e desligamento de associados(as) atuais;
5- Outros. São Paulo, 29 de abril de 2020. Marilane Oliveira Teixeira, Presidente e
Maria Elizabete Reis Simão, Secretária. SOF Serviço de Orientação da Família.

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer escla-
recimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

José Carlos Layber de Oliveira
Contador - CRC 1SP185528/O-7

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, 
devidamente acompanhadas de relatório dos auditores independentes, sem ressalvas, 

encontram-se à disposição na sede da sociedade.
A DIRETORIA

BaLançOs patrimOniais em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

DemOnstrações Das mutações DO patrimôniO LíquiDO - exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por ação)

DemOnstrações De resuLtaDOs - exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto o lucro (prejuízo) líquido por ação)

DemOnstrações DOs resuLtaDOs aBranGentes 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

DemOnstrações DOs fLuxOs De Caixa - métODO inDiretO 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

DemOnstrações DO vaLOr aDiCiOnaDO - exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

nOtas expLiCativas às DemOnstrações finanCeiras - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 COntextO OperaCiOnaL - A Companhia Ultragaz S.A. (“Sociedade”) está domicilia-
da no Brasil com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1.343 em São Paulo - SP e tem 
por atividade principal a distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP a consumidores 
residenciais, comerciais e industriais no território nacional nas Regiões Sul, Sudeste e Cen-
tro-Oeste.
2 resumO Das prinCipais prÁtiCas COntÁBeis - As demonstrações financei-
ras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos Pronun-
ciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstra-
ções financeiras são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da 
Sociedade. As principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstra-
ções financeiras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a 
todos os exercícios apresentados, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janeiro 
de 2019: a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os 
estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o 
menor. c) Os desembolsos de direitos de exclusividade previstos nos contratos da So-
ciedade com revendedores são registrados como ativos de contratos no momento de 
sua ocorrência e são amortizados conforme as condições estabelecidas nos contratos. 
d) Os investimentos em sociedades coligadas são avaliados pelo método de equivalên-
cia patrimonial nas demonstrações financeiras. e) O ativo de direito de uso e o respec-
tivo arrendamento a pagar, é calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acres-
cidos dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do 
ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do 
contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são reco-
nhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do pas-
sivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço patrimonial, 
não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contrato, o ativo e respec-
tivo passivo são baixados para o resultado. f) O imobilizado é registrado ao custo de 
aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações 
em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão 
para perda por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo mé-
todo linear, levando em consideração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. 
g) O intangível compreende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável são 
amortizados conforme as condições estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, 
levando em consideração sua vida útil e são revisados anualmente. h) Os demais ativos 
e passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando 
aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e cambiais incorridos. 

A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pela Reunião 
de Diretoria da Sociedade em 23 de abril de 2020.
3 aDOçÃO DOs prOnunCiamentOs emitiDOs peLO CpC - As seguintes normas, 
emendas às normas e interpretações aos CPC’s entraram em vigor em 1 de janeiro de 2019: 
(i) CPC 06 (R2) - Arrendamentos - Com a adoção do CPC 06 (R2), os contratos de arrenda-
mentos identificados e vigentes na data de transição e com prazos superiores a 12 meses, 
foram contabilizados da seguinte forma nas demonstrações financeiras: reconhecimento de 
ativos de direito de uso e de passivos de arrendamentos a pagar no balanço patrimonial, ini-
cialmente mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros dos arrendamentos; e 
reconhecimento de despesas de amortização de ativos de direito de uso e despesas de juros 
no resultado financeiro sobre os passivos de arrendamentos na demonstração de resultado. 
A Sociedade selecionou como método de transição a abordagem retrospectiva modificada, 
com o efeito cumulativo da aplicação inicial desse novo pronunciamento registrado como 
ajuste ao saldo de abertura do patrimônio líquido e sem a reapresentação de períodos com-
parativos. O quadro a seguir sumariza os efeitos da adoção inicial do CPC 06 (R2):

01/01/2019
ativo não circulante
Ativos de direito de uso 111.550
Imobilizado (6.841)
Intangível (6.938)
Total do ativo 97.771
passivo circulante
Arrendamentos a pagar 1.631
passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 96.140
Total do passivo 97.771
Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal e estimou 
os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii) ICPC 22 - Incerteza sobre 
tratamento de tributos sobre o lucro - O ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos 
de reconhecimento e mensuração quando há incertezas no tratamento de tributos so-
bre o lucro, ou seja, há dúvidas sobre aceitação dos tratamentos adotados pela autori-
dade fiscal, aplicando os requisitos do CPC 32. Na avaliação da administração da So-
ciedade, não foram identificados impactos significativos em decorrência da adoção do 
ICPC22, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimen-
to de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais 
Administrativos e Judiciais.
4 patrimôniO LíquiDO - a. Capital social - O capital social, subscrito e integralizado, 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, está representado por 3.182.538.210 ações 

com valor nominal de R$ 0,3176 cada uma, sendo 3.135.528.856 ações ordinárias e 
47.009.354 ações preferenciais. b. Instrumento patrimonial outorgado - A Sociedade 
possui plano de incentivo baseado em ações, que estabelece os termos e condições 
gerais para a concessão de ações ordinárias de emissão da controladora Ultrapar. c. 
Reserva de reavaliação - A reserva de reavaliação é realizada com base nas deprecia-
ções, baixas ou alienações dos respectivos bens reavaliados e é transferida para lucros 
acumulados com os encargos tributários correspondentes. d. Reservas de lucros - 
Reserva legal - Conforme a Lei das Sociedades por Ações, a Sociedade destina 5% do 
seu lucro líquido anual para reserva legal, até esta atingir 20% do valor do capital social. 
Essa reserva pode ser usada para aumento de capital ou para absorção de prejuízos, 
porém não pode ser usada para distribuição de dividendos. Reserva de retenção de 
lucros - É destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, 
principalmente em expansão, produtividade e qualidade, aquisições e novos investi-
mentos, em conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e inclui 
tanto a parcela do lucro líquido do exercício como a realização da reserva de reavalia-
ção. e. Ajustes de avaliação patrimonial - Os ganhos e perdas atuariais referentes a 
benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuário independente, 
são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os 
ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subse-
quentemente para o resultado. f. Dividendos e destinação do resultado do exercício 
- Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% 
do lucro líquido ajustado. As ações preferenciais têm prioridade na distribuição de um 
dividendo fixo de 8% ao ano sobre o seu valor nominal, que poderá ser acrescido de até 
4% nas mesmas bases, caso o resultado o comporte, bem como no reembolso do capi-
tal, em caso de liquidação da Sociedade. As ações ordinárias fazem jus a um dividendo 
de 12% sobre seu valor nominal ou, se os resultados forem insuficientes para tal paga-
mento, ao maior dividendo que o lucro remanescente do exercício comportar. Os divi-
dendos e juros sobre o capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são 
reconhecidos no patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. Em 
30 de abril de 2019, foi aprovada em assembleia de acionistas a absorção parcial do 
prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 
25.011, contra a reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos, constitu-
ída no exercício de 2017. Em 19 de agosto de 2019, a Reunião de Diretoria deliberou a 
antecipação dos dividendos de 2019, no montante de R$ 40.000 (R$ 0,012757 por ação 
ordinária), pagos a partir desta data e encaminhada para a aprovação em assembleia 
de acionistas. Os dividendos propostos a pagar em 31 de dezembro de 2019, no mon-
tante de R$ 1.792 (R$ 0,38117 por ação preferencial), foram deliberados pela Reunião 
da Diretoria em 19 de fevereiro de 2020, pagos a partir desta data e encaminhados para 
a aprovação em assembleia de acionistas. 

A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.098
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 28.204
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 13.588
Dividendos propostos a pagar - Patrimônio Líquido (1.792)
Pagamentos (39.995)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.103
A proposta de dividendos e destinação do resultado do exercício reconhecida nas demons-
trações financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral, 
é assim demonstrada:

31/12/2019
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício 142.577
Absorção de prejuízos acumulados (23.823)
Lucro líquido do exercício, após absorção de prejuízos acumulados 118.754
Reserva legal (5% do lucro líquido, após absorção de prejuízos acumulados) (5.938)
Lucro líquido ajustado 112.816
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (25% do lucro líquido ajustado) 28.204
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 13.588
Reserva de retenção de lucros 71.024
Total da destinação do lucro líquido ajustado 112.816
Distribuição de dividendos
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (25% do lucro líquido ajustado) 28.204
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 13.588
Total da distribuição 41.792
(-) Dividendos intermediários (R$ 0,012757 por ação ordinária) (40.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,38117 por ação preferencial) – Patrimônio
Líquido 1.792

5 LuCrO (preJuíZO) pOr açÃO - A tabela a seguir apresenta a conciliação dos nume-
radores e denominadores utilizados no cálculo do lucro (prejuízo) por ação. Não existe dife-
rença entre o lucro (prejuízo) básico e diluído por ação em todos os exercícios apresenta-
dos.
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação 31/12/2019 31/12/2018
Lucro (prejuízo) líquido da Sociedade 142.577 (48.927)
Média ponderada das ações em circulação 
(em milhares) 3.182.538 2.920.893

Lucro (prejuízo) básico e diluído por lote de mil
ações - R$ (ações ordinárias e preferenciais) 44,80 (16,75)

COmpanHia uLtraGaZ s.a.
C.N.P.J.  Nº 61.602.199/0001-12

reLatÓriO Da DiretOria

ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 164.337 19.349
Aplicações financeiras 197.080 158.403
Contas a receber de clientes 310.339 311.383
Estoques 117.582 113.652
Tributos a recuperar 11.794 56.084
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 23.560 21.732
Demais contas a receber 27.375 27.954
Despesas antecipadas 19.055 14.138
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 590 -

Total do ativo circulante 871.712 722.695

não circulante
Aplicações financeiras e instrumentos derivativos de proteção - 31.719
Contas a receber de clientes 4.720 26.910
Sociedades relacionadas 490 490
Imposto de renda e contribuição social diferidos 103.641 131.614
Tributos a recuperar 35.132 22.534
Depósitos judiciais 441.395 434.781
Demais contas a receber 3.748 53
Despesas antecipadas 5.170 12.633
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 1.588 -

Total do ativo realizável a longo prazo 595.884 660.734

Investimentos em coligadas 15.854 15.945
Ativos de direito de uso 110.228 -
Imobilizado 675.039 652.371
Intangível 90.146 93.320

891.267 761.636
Total do ativo não circulante 1.487.151 1.422.370

Total do ativo 2.358.863 2.145.065

passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

Financiamentos e instrumentos derivativos de proteção 263.244 39.238
Fornecedores 62.200 60.900
Salários e encargos sociais 80.562 76.558
Obrigações tributárias 8.871 6.154
Dividendos a pagar 1.103 1.098
Imposto de renda e contribuição social a pagar 16.007 -
Benefícios pós-emprego - 3.135
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 12.270 6.970
Seguros a pagar 7.207 9.336
Arrendamento a pagar 29.282 2.849
Demais contas a pagar 14.436 15.297

Total do passivo circulante 495.182 221.535
não circulante

Financiamentos e instrumentos derivativos de proteção 6.237 258.729
Sociedades relacionadas 234 330
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 341.120 333.681
Benefícios pós-emprego 11.824 13.020
Arrendamento a pagar 118.714 43.217
Demais contas a pagar 9.111 6.154

Total do passivo não circulante 487.240 655.131
patrimônio líquido

Capital social 1.010.920 1.010.920
Instrumento patrimonial outorgado 8.170 3.492
Reserva de reavaliação 6.454 6.519
Reservas de lucros 350.553 298.559
Dividendos adicionais aos 

dividendos mínimos obrigatórios 1.792 -
Ajustes de avaliação patrimonial (1.448) (2.257)
Prejuízos acumulados - (48.834)

Total do patrimônio líquido 1.376.441 1.268.399
Total do passivo e do patrimônio líquido 2.358.863 2.145.065

31/12/2019 31/12/2018
receita líquida de vendas e serviços 5.317.221 5.277.075
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados (4.526.900) (4.565.491)

Lucro bruto 790.321 711.584
receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (314.203) (310.093)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa (25.703) 20.123
Gerais e administrativas (204.274) (182.746)
Resultado na venda de bens 1.634 (1.313)
Outros resultados operacionais, líquidos 10.375 (279.552)

Lucro (prejuízo) operacional 258.150 (41.997)
Equivalência patrimonial (90) (114)

Lucro antes do resultado financeiro, do imposto de renda 
e da contribuição social 258.060 (42.111)
Receitas financeiras 26.692 20.303
Despesas financeiras (57.704) (41.239)

Resultado financeiro líquido (31.012) (20.936)
Lucro (prejuízo) antes da contribuição social e do imposto
de renda 227.048 (63.047)

imposto de renda e contribuição social
Corrente (56.283) (90)
Diferido (28.188) 14.210

(84.471) 14.120
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 142.577 (48.927)
Lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações (ordinária e 
preferencial) do capital social (média ponderada do 
  exercício) - r$ 44,80 (16,75)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 142.577 (48.927)
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o 
resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 

imposto de renda e contribuição social (39) -
Itens que não serão reclassificados subsequentemente para 
o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais de benefício pós-emprego, líquido de

imposto de renda e contribuição social 848 989
Resultado abrangente do exercício 143.386 (47.938)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 % 31/12/2018 %
receitas
Receita bruta de vendas e serviços, exceto aluguéis 

e royalties 5.454.697 5.419.654
Abatimentos, descontos e devoluções (86.178) (101.912)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa (25.703) 20.123
Amortização de ativos de contratos com clientes (172) -
Resultado na venda de bens e outros resultados 

operacionais, líquidos 12.009 (280.865)
5.354.653 5.057.000

insumos adquiridos de terceiros
Custos das mercadorias, produtos e serviços vendidos (3.858.831) (3.905.522)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (453.327) (129.833)
Recuperação de valores de ativos 23.806 25.497

(4.288.352) (4.009.858)
valor adicionado bruto 1.066.301 1.047.142
retenções
Depreciações e amortizações (176.913) (173.456)

valor adicionado líquido produzido pela sociedade 889.388 873.686
valor adicionado recebido em transferência
Aluguéis e royalties 10 230
Receitas financeiras 26.692 20.303
Equivalência patrimonial (90) (114)

26.612 20.419
valor adicionado total a distribuir 916.000 894.105
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 502.088 54 491.062 54
Impostos, taxas e contribuições 179.205 20 362.731 41
Despesas financeiras e aluguéis 92.130 10 89.239 10
Dividendos 41.792 5 - -
Lucros retidos 100.785 11 (48.927) (5)

valor adicionado distribuído 916.000 100 894.105 100
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 142.577 (48.927)

ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido ao caixa
gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial 90 114
Depreciações e amortizações 149.881 173.456
Amortização de ativos de direito de uso 27.032 -
Juros, variações monetárias e cambiais 49.893 63.376
Imposto de renda e contribuição social diferidos 28.188 (14.210)
Resultado na venda de bens (1.602) 1.313
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 25.703 (20.123)
Provisão para perda em estoques (29) (13)
Provisão para perdas prováveis no permanente (32) -
Provisão para benefício pós-emprego 949 2.659
Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de

exclusividade 172 -
Instrumento Patrimonial Outorgado 4.678 3.001
Outros (870) (2.338)

426.630 158.308
(aumento) diminuição no ativo circulante

Contas a receber de clientes (24.659) (15.093)
Estoques (3.901) (3.574)
Tributos a recuperar 42.462 (18.985)
Demais contas a receber 579 10.080
Despesas antecipadas (4.917) (1.457)

aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 1.300 4.049
Salários e encargos sociais 4.004 (16.240)
Obrigações tributárias 2.717 (132)
Imposto de renda e contribuição social 16.007 -
Seguros e demais contas a pagar (2.990) 6.452
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 5.300 (549)
Benefícios pós-emprego (3.135) (882)

(aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes 22.190 (1.303)
Depósitos judiciais (6.614) (11.763)
Tributos a recuperar (12.598) (11.048)
Demais contas a receber (3.695) 8
Despesas antecipadas 7.463 2.132

aumento (diminuição) no passivo não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 7.439 11.744
Demais contas a pagar 2.957 377
Benefícios pós-emprego (1.511) (2.355)

Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de
exclusividade (2.350) -

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 472.678 109.769
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (6.958) (176.839)
Aquisição de imobilizado (167.425) (158.153)
Aquisição de intangível (27.701) (35.391)
Receita com a venda de bens 13.598 13.356

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (188.486) (357.027)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos

Captação - 22.240
Amortização (38.143) (38.423)
Juros pagos (25.110) (26.155)

Contraprestação de arrendamento mercantil (35.860) (5.120)
Aporte de capital - 330.000
Dividendos pagos (39.995) (952)
Sociedades relacionadas (96) (21.033)

Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades de 
financiamentos (139.204) 260.557

aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa 144.988 13.299
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 19.349 6.050
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 164.337 19.349

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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líquido
saldos em 31 de dezembro de 2017 680.920 491 6.612 32.121 241.168 25.011 (3.246) - - 983.077
Prejuízo líquido do exercício - - - - - - - (48.927) - (48.927)
Outros resultados abrangentes:
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, 
líquidos de imposto de renda e contribuição social - - - - - - 989 - - 989

Resultado abrangente do exercício - - - - - - 989 (48.927) - (47.938)
Instrumento patrimonial outorgado - 3.001 - - - - - - - 3.001
Aumento de capital em dinheiro 330.000 - - - - - - - - 330.000
Dividendos prescritos - - - - - - - 259 - 259
Realização da reserva de reavaliação - - (93) - - - - 93 - -
Transferência para retenção de resultados - - - - 259 - - (259) - -
saldos em 31 de dezembro de 2018 1.010.920 3.492 6.519 32.121 241.427 25.011 (2.257) (48.834) - 1.268.399
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 142.577 - 142.577
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros,
líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - - - (39) - - (39)

Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, 
líquidos de imposto de renda e contribuição social - - - - - - 848 - - 848

Resultado abrangente do exercício - - - - - - 809 142.577 - 143.386
Instrumento patrimonial outorgado - 4.678 - - - - - - - 4.678
Aumento de capital em dinheiro - - - - - - - - - -
Aumento de capital com reservas - - - - - - - - - -
Dividendos prescritos - - - - - - - - - -
Realização da reserva de reavaliação - - (65) - - - - 65 - -
Imposto de renda e contribuição social sobre a
realização da reserva de reavaliação - - - - - - - (22) - (22)

Transferência para retenção de lucros - - - - 43 - - (43) - -
Absorção de prejuízos acumulados - - - - - (25.011) - 25.011 - -
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 5.938 - - - (5.938) - -
Dividendo intermediários (R$ 0,012757 por

ação ordinária) - - - - - - - (40.000) - (40.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,38117 por

ação preferencial) - - - - - - - (1.792) 1.792 -
Transferência para retenção de resultados - - - - 71.024 - - (71.024) - -

saldos em 31 de dezembro de 2019 1.010.920 8.170 6.454 38.059 312.494 - (1.448) - 1.792 1.376.441
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

que a ferramenta pode 
oferecer em termos de 
maximização da produtivi-
dade: a colaboração entre 
trabalhadores digitais e 
humanos aumenta o en-
gajamento, o que promove 
imediatamente aumento 
de receita por funcionário 
nas organizações. 

Além disso, as organiza-
ções tornam-se mais com-
petitivas devido a capaci-
dade de gerar rapidamente 
novos modelos de negócio, 
com menor risco e maior 
previsibilidade. “Muitas 
empresas estão buscando 
“o caminho” para uma 
jornada de transformação 
digital. A Hyperautomation 
se apresenta como uma es-
tratégia para alcançar está-
gios de maturidade em que 
modelos digitais podem ser 
desenvolvidos e testados. 
E na medida em que são 
viabilizados, a empresa dá 
os passos necessários para 
a transformação, sem abrir 
mão do capital humano”, 
finaliza Max Cardoso, da 
Certsys.

apenas uma tecnologia. “O 
principal impacto é cultu-
ral, promovendo o aumento 
das capacidades humanas 
através das combinações 
de tecnologias para atuar 
nas frentes de automação”, 
avalia Max. O impacto da 
Hyperautomation está no 
aumento da viabilidade 
para se desenvolver rapi-
damente novos modelos de 
negócios digitais, ou criar 
um Digital Twins através 
do qual as organizações 
podem testar um novo 
modelo, sem impactar nos 
negócios ou na imagem da 

organização. 
No entanto, o momento 

de ‘febre’ da Hyperauto-
mation não coloca outros 
processos como obsole-
tos. Essa tecnologia é um 
estado de maturidade em 
que as organizações usam 
uma combinação de tec-
nologias para identificar e 
automatizar rapidamente 
todos os processos de ne-
gócios possíveis. Algumas 
empresas, como a Certsys, 
criam os processos para as 
empresas realizarem essa 
jornada. É uma tendência 
de mercado também pelo 

Aumento da viabilidade para se desenvolver novos modelos de 
negócios digitais.
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A Medida Provisória 
nº 936, de 1º de 
abril de 2020, 
fixou o programa 
emergencial com 
a finalidade de 
evitar demissões e 
garantir a renda 
dos trabalhadores 
no período de 
calamidade pública 
em decorrência 
da pandemia da 
Covid-19

Para ter acesso ao 
referido programa, 
o empregador de-

verá avisar o empregado 
doméstico com 48 horas 
de antecedência, o qual re-
ceberá o Benefício Emer-
gencial de Preservação 
do Emprego e da Renda 
(BEM),  durante o perío-
do que o empregador não 
pagar salário. O benefício 
será calculado tendo por 
base a média dos últimos 
três salários que tiver 
recebido, conforme regis-
trado pelo empregador no 
sistema e-Social.

Caberá ao empregador 
doméstico fazer um 
contrato escrito, com 
os termos do acordo: 
se o salário e jornada de 
trabalho serão reduzidos 
em 70%, 50% ou 25%, ou, 
ainda, se o contrato de 
trabalho será suspenso. 
Deverá constar também a 
data de início e de término 
da opção escolhida.  O 
acordo deve ser registra-
do no site do Programa 
Emergencial no endereço 
https://servicos.mte.gov.
br/bem.

O empregador deverá 
se cadastrar no Portal 
de Serviços do Minis-
tério da Economia e, 
depois de cadastrado, 
deve acessar o menu “Be-
nefício Emergencial” -> 
“Empregador Doméstico” 
e, então, cadastrar os tra-
balhadores que receberão 
o benefício, detalhando 
a modalidade pactuada 
(suspensão ou redução 
salarial). O prazo para 
esse cadastramento é de 
10 dias, contados da data 
do acordo.

O auxílio-desemprego 
do programa é de um 
salário mínimo, ou 
seja, R$ 1.045,00. O 
empregador pode com-
plementar esse valor. 
Para isso, o empregador 
deve incluir manualmente 
o valor da ajuda na folha 
de pagamento utilizando 
a rubrica “Ajuda Compen-
satória – MP 936”. Nesse 
caso, o empregador deve-
rá fechar a folha do mês, 

inclusive para poder gerar 
o recibo de pagamento 
dessa verba. O valor pago 
como complementação 
não é base de cálculo de 
FGTS, Imposto de Renda, 
nem contribuição previ-
denciária, portanto não 
haverá geração de guia de 
recolhimento.

Durante a suspensão do 
contrato, não é possível 
conceder férias, informar 
outro afastamento ou 
mesmo fazer o desliga-
mento do empregado.

Redução de salário e 
jornada: o empregador 
deverá informar uma “Al-
teração Contratual” do 
trabalhador, com o novo 
valor do salário, bem como 
deverá ajustar a jornada 
de trabalho informando os 
novos dias/horários traba-
lhados. A informação da 
alteração deverá ser feita 
antes do fechamento da 
folha do mês.

Ao final do período 
de redução, tanto o o 
salário quanto a jornada 
de trabalho retornarão 
para os valores normais. 
O e-Social alerta que a re-
dução de jornada e salário 
só pode vigorar enquanto 
o trabalhador estiver pres-
tando efetivos serviços, 
ou seja, não vale para 
períodos de férias e não 
altera o valor de eventual 
rescisão de contrato. Nes-
ses casos, será necessário, 
antes, retornar o salário e 
a jornada para os valores 
normais e, só então, pro-
gramar férias ou informar 
o desligamento.

Se houver necessida-
de de retorno ao traba-
lho ou demissão antes 
do término do período 
informado para rece-
bimento do Benefício 
Emergencial, o empre-
gador deverá se atentar 
também para registrar o 
procedimento específico 
no site https://servicos.
mte.gov.br.

Importante ressaltar 
que, para receber o bene-
fício, o trabalhador deverá 
informar o empregador os 
dados de uma conta de 
sua titularidade, seja cor-
rente ou poupança. Caso 
o trabalhador deixe de 
informar sua conta ou haja 
erros na conta informada, 
o pagamento será realiza-
do em uma conta digital 
especialmente aberta, em 
nome do trabalhador no 
Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal.

Eduardo Moisés

Suspensão de 
contrato ou redução 

de jornada para 
domésticas

É possível agregar novos serviços às atividades 
já existentes.
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ãoAs medidas de prevenção estabeleci-
das para o combate à pandemia, com o 
fechamento de alguns estabelecimentos 
comerciais e a determinação de distancia-
mento social, também afetaram a rotina de 
petshops e clínicas veterinárias. Apesar de 
considerados serviços essenciais, eles têm 
funcionado com algumas restrições, como 
por exemplo, em relação aos serviços de 
banho e tosa, que não estão autorizados 
em muitas localidades do país.

De acordo com a analista do Sebrae, 
Hannah Salmen, agora é o momento de 
buscar diminuir os prejuízos causados 
pela pandemia e aproveitar o período de 
confinamento em casa para incentivar, 
junto aos clientes, atividades que possam 
gerar mais conexão entre o tutor e os seus 
bichinhos de estimação. “Passar mais tem-

Joel Nunes (*)

As ameaças de fraudes 
mudam constante-
mente e, em tempos 

de pandemia como vivemos, 
os fraudadores encontram 
novos métodos de ataque 
para tirar vantagem das pes-
soas sob estresse, que ficam 
mais vulneráveis. Os crimi-
nosos têm se passado por 
integrantes de agências de 
saúde para aplicar golpes de 
engenharia social, incluindo 
e-mails e pedidos de doações 
falsos, bem como chamadas 
telefônicas fraudulentas. 

Os golpes de Phishing, 
Smishing e Vishing estão 
mais fortes do que nunca. 
Mas você sabe como dife-
renciá-los? - Para ajudar a 
identificar esses golpes que 
se tornaram mais constan-
tes, separamos um breve 
descritivo sobre cada um 
deles:

Phishing: O termo tem 
origem na palavra fishing do 
idioma inglês, que significa 
pescaria. Essa ameaça con-
siste em mensagens falsas 
(por isto o P no lugar do F) 
enviadas por criminosos que 
se passam por empresas ou 
pessoas confiáveis. Eles lan-
çam a isca e, frequentemen-
te, as vítimas são fisgadas. 

Já recebeu um e-mail 
urgentíssimo do banco avi-
sando que a sua conta seria 
bloqueada? Ou uma oferta 

Se a esmola é muita, 
desconfie das fraudes

Em tempos de pandemia, criminosos tentam se aproveitar da insegurança e medo da população para 
aplicar golpes e roubar dados

Também são comuns gol-
pes entre vendedores e 
compradores, por meio de 
aplicativos de pagamentos 
ou transferências imediatas, 
feitas por TED. Com a pan-
demia, os fraudadores estão 
“vendendo” produtos sob alta 
demanda, utilizando meios 
de pagamento que dificultam 
ou impossibilitam o rastreio 
ou identificação das pessoas. 

Mas crimes como esse não 
estão restritos às pessoas 
físicas. Várias empresas 
podem estar na mira de 
criminosos, que querem se 
aproveitar deste momento 
para tentar obter informa-
ções confidenciais, realizar 
ataques cibernéticos e expor 
informações estratégicas. 

Por isso, a importância 
de investir em soluções 
de segurança, capazes de 
atuar na gestão de risco e 
impedir invasões que podem 
comprometer o seu negócio 
e, consequentemente, a re-
lação com seu cliente. O Co-
ronavírus gerou ansiedade e 
medo. Os fraudadores sabem 
disso e tentam se aproveitar 
da situação. Nessas horas, é 
fundamental manter a calma 
para não cair em golpes. Se 
a esmola é muita, desconfie 
e aja com cautela.

(*) - É consultor de pré-vendas da 
NICE Actimize, empresa que atende 

com soluções de software para gestão 
de risco de fraude, combate à lavagem 

de dinheiro e ao terrorismo.

de uma empresa conhecida 
que você só tinha algumas 
horas para aproveitar? Se já 
recebeu alguma mensagem 
pedindo que agisse rapida-
mente, você provavelmente 
já sabe o que é Phishing. 

Smishing: É um tipo de 
Phishing realizado por SMS 
(por isto o S no lugar do P) 
e mensagens de texto envia-
das para o celular. Geralmen-
te, essas mensagens pedem 
para que você clique em um 
link e preencha um formulá-
rio ou responda à mensagem. 
Podem falar, por exemplo, 
sobre uma necessidade de 
atualização de cadastro ou 
a oportunidade de resgatar 
um prêmio imperdível. 

Vishing: é o terceiro tipo de 
Phishing, realizado por meio 
de chamadas telefônicas 

(Voice Phishing). Usando 
técnicas de engenharia so-
cial, os atacantes buscam 
convencer as vítimas a en-
tregar seus dados.

Os criminosos estão se 
aproveitando do medo glo-
bal do Coronavírus, criando 
sites falsos prometendo vaci-
nas, kits de teste e cura para 
a COVID-19. É importante 
ficar atento a sites que pe-
dem dinheiro para adquirir 
estes itens cada vez mais 
procurados pela sociedade. 

Os endereços falsos tam-
bém abrem a oportunidade 
de infectar computadores, 
tablets e telefones com 
malware, ou seja, software 
malicioso projetado para co-
letar informações suficientes 
para tomar o controle de uma 
conta corrente. 

Daniel Huallem (*)

O compartilhamento de dados cada 
vez mais é apontado como um importan-
te driver para que as empresas ganhem 
mais eficiência, reduzam custos, façam 
melhor uso de RH e de infraestruturas. 

Compartilhar dados entre áreas como 
atendimento, marketing, serviços e co-
mercial permite identificar novas opor-
tunidades de negócios e ter um profundo 
conhecimento sobre o cliente e, assim, 
entregar melhores produtos, serviços 
e experiências. Se todas essas áreas 
se interconectarem em um ambiente 
comum de compartilhamento de dados 
para efetivamente trocar informações 
de que precisam, elas podem melhorar 
seu desempenho e otimizar processos. 

E não podemos deixar de lado a 
oportunidade de impulsionar a solução 
de desafios comuns a partir de insights 
baseados nos dados comportamentais 
e transações de seus clientes, que 
só podem ser acionados quando as 
informações estão transitando entre 
os departamentos. A palavra-chave 
para essa nova abordagem é a inclusão. 

Todas as partes que lidam direta-
mente com o cliente devem ter acesso 
a informações em um sistema único, 
compartilhando informações de forma 
consistente e contextualizada para 

Como o compartilhamento interno de 
dados pode alavancar seu negócio

gerar mais valor para toda a rede. Na 
verdade, o primeiro passo para demo-
cratizar o acesso aos dados na empresa 
é alinhar as equipes de marketing, 
vendas, serviços e atendimento ao 
cliente na mesma plataforma. 

Reunir todos os dados e demo-
cratizar o acesso é fundamental; os 
dados geram inteligência e valor para 
as ações de todas as áreas. Agregar 
informações de diferentes fontes é 
fundamental quando a sua combi-
nação pode levar a novos insights. 
É preciso compreender como cada 
departamento afeta os negócios e 
entrega informações sobre o que 
funciona bem para o seu público (e 
o que não funciona), para que você 
possa melhorar continuamente a ma-
neira como se envolve com os clientes 

durante toda a jornada. 
Ter todos os seus dados em um só 

lugar é essencial para entender todo 
esse cenário - e poder compartilhar o 
progresso e o desempenho com sua 
equipe e executivos. Os dados podem 
não produzir nada ou podem ser a chave 
para o lançamento de uma nova linha 
de produtos ou inovadores serviços. 
Podem afetar apenas uma pequena 
porcentagem da receita atual de uma 
empresa, mas podem ser um dos prin-
cipais fatores de crescimento no futuro.

Muitas organizações já enxergam 
esse potencial e o dados só tendem 
a crescer, oferecendo novas oportu-
nidades. Mas para realmente gerar 
valor, é preciso contar com a correta 
infraestrutura para apoiar essa nova 
cultura, já que a democratização dos 
dados coloca informações cruciais de 
negócios nas mãos de quem precisa. E, 
com essa democratização, as empresas 
se tornam muito mais competitivas. 

Aplicativos de Inteligência Artificial 
integrados a soluções como CRM são 
apenas a ponta do iceberg. Na verdade, 
todo banco de dados fará parte de um 
sistema de registro único e realmente 
útil. Desde que, claro, esses dados 
sejam compartilhados. 

(*) - É Sócio-diretor da Harpia Cloud.

Petshops e serviços veterinários podem aproveitar crise para diversificar
po em casa significa ampliar essa conexão, 
estar mais atento à sua alimentação, ao 
enriquecimento ambiental, com atividades 
que possam demandar brinquedos e outras 
atividades”, analisou.

Em recente pesquisa de impacto do Co-
ronavírus nos pequenos negócios, o Sebrae 
identificou que o segmento de petshops e 
serviços veterinários registrou queda de 
51% no faturamento, no período do levan-
tamento, entre os dias 3 e 7 de abril. Além 
disso, 54% das micro e pequenas empresas 
do setor avaliaram que mudaram o modo 
de funcionamento para se adaptar ao novo 
cenário, sendo que a maioria delas (74%) 
estão fazendo rodízio de funcionários e 
(15%) realizam serviços via drive thru. 

Na opinião da analista do Sebrae mesmo 
enfrentando dificuldades, há negócios no 
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segmento de petshop, com crescimento 
de pelo menos 20% neste período. “Os 
donos de pequenos negócios que há dois 
anos apostaram no caminho da inovação, 
estruturaram delivery, clube de compras, 
presença digital e fidelização de clientes 
estão conseguindo se manter”, afirmou. 

Segundo a especialista, é possível agregar 
novos serviços às atividades já existentes, 
como horários exclusivos de atendimento, 
aulas de adestramento online, dicas de 
higienização, clubes de assinatura, dentre 
outras práticas criativas. Para investir no 
relacionamento e na fidelização dos clien-
tes, é recomendado promover conteúdo de 
qualidade nas redes sociais e comunicação 
constante com o cliente, propondo ações 
criativas, inovadoras e de baixo custo (AI/
Sebrae).




