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Caminhos 
para sair 
fortalecidos 
da crise

Por Claudio Zanutim

Empreendedorismo
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É certo que a situação de confinamento pode ser útil e até mesmo 
uma questão de sobrevivência em tempos de Covid-19. Mas avaliar 
o impacto sobre a saúde física e mental da população torna-se 
imperativo. Estudos em animais, como em gado bovino, demons-
trou que animais em situação de confinamento sofrem violação de 
seu espaço gerando aumento da agressividade causando impacto 
do desempenho individual, além do surgimento de distúrbios 
comportamentais .   

Impacto do confinamento sobre a saúde

Em época de quarentena, enquanto algumas pessoas trabalham 
em esquema home office, uma boa parcela da população fica impos-
sibilitada de atuar desta forma em razão da própria essência profis-
sional. E para aproveitar o tempo ocioso neste período, muitos têm 
aderido a atividades prazerosas e reativado antigos hobbies, como o 
ferreomodelismo. O trem elétrico é uma excelente opção para quem 
está na quarentena, procurando algo para entreter a mente e passar 
o tempo. É um hobby saudável, desestressa e ajuda neste momento 
tão delicado pelo qual todos estão passando.   

Hobby para enfrentar a quarentena

Já é um fato que a epidemia do Coronavírus está transformando e vai 
modificar ainda mais o mundo em muitos aspectos. Consumo, relações 
interpessoais, migrações e economia global são apenas alguns dos muitos 
setores impactados. Esse último, porém, merece uma atenção especial. 
Um relatório divulgado pelo FMI projetou uma contração de ao menos 
3% no cenário econômico global como consequência da pandemia. 
Outro dado preocupante é que 48% dos donos de indústrias acreditam 
que a COVID-19 terá um impacto importante nas suas operações.   

Aprendizados para a indústria

iStock

Negócios em Pauta

Fundo para Artistas
A pandemia acertou em cheio a indústria da música. A 

proibição da realização de eventos estancou a fonte de 
renda de milhares de artistas. A crise afeta também a arre-
cadação de direitos autorais por execução pública. Diante 
deste cenário, a União Brasileira de Compositores (UBC) 
e o Spotify lançam o fundo "Juntos Pela Música", que re-
munera artistas que enfrentam dificuldades financeiras. O 
fundo já nasce com R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil da UBC 
e outros R$ 500 mil do Spotify, destinados a milhares de 
artistas afetados pela quarentena. Doações da sociedade 
civil, podem ser feitas em: (http://www.benfeitoria.com/
juntospelamusica).    Leia a coluna completa na página 3

benfeitoria.com/reprodução

MuItO MAIs ExIgENtE E EMPODERADO

Não é de hoje, mas 
agora mais do que 
nunca: a transformação 
digital bateu à porta 
dos departamentos de 
Recursos Humanos e criou 
demandas adicionais nos 
últimos anos

Os perfis, as demandas e as 
aspirações de carreira dos 

profissionais estão mudando - e a 
adaptação aos novos tempos exige 
reflexão e ação imediata em todas 
as companhias. Ninguém passa 
incólume, porque o dia a dia da 
gestão de pessoas adquiriu uma 
camada extra de complexidade.

Quais são os maiores desafios 
do RH na era da transformação 
digital? Para três especialistas em 
gestão de pessoas, recrutar, reter 
e engajar hoje, demandam esforços 
adicionais e estratégias específicas, 
distintas do que era habitual na 
área. Confira o que eles sugerem 
para ser bem sucedido nessas 
tarefas em tempos de velocidade, 
incerteza e mudança permanente.

Basta olhar para a empresa ao 
lado: é raro achar alguma come-
morando a farta disponibilidade 
de candidatos qualificados. Um 
levantamento da Catho mostrou que 
a atração de talentos foi um desafio 
para 53% dos profissionais de RH em 
2019. Isso é ainda mais verdade nas 
áreas que demandam profissionais 
especializados e altamente qualifi-
cados, como tecnologia e projetos.

“A transformação digital tem 
gerado demandas inéditas, fun-
ções bem diferentes das clássicas 
com as quais todos estávamos 
familiarizados. Para as equipes de 
RH, o desafio é duplo: elas agora 
precisam assessorar um trabalho 
inédito para si também”, diz Apa-
recida Morais, sócia da Recrutei, 
plataforma de recrutamento e 
seleção para consultorias de RH, 

Como recrutar, reter e engajar em plena 
transformação digital?
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headhunters e pe-
quenas empresas. 

Ao mesmo tem-
po, o processo de 
busca, atração e 
captação de talen-
tos é por natureza 
limitado. “Em uma 
interação muito rá-
pida, o recrutador 
precisa extrair do 
candidato carac-
terísticas compor-
tamentais, sociais, 
técnicas e cogniti-
vas, sem a experi-
ência concreta da 
convivência com 
ele”, explica Apa-
recida. 

Como desatar esse nó? Para a 
especialista, recrutamento e se-
leção devem estar genuinamente 
integrados aos demais processos 
de gestão de pessoas - é essa proxi-
midade que garante conhecimento 
suficiente sobre o que se espera 
dos profissionais que serão sele-
cionados. Além disso, é necessário 
agregar inteligência ao processo. 
“Automatizar as fases de trabalho 
mecânico e volumoso, como a tria-
gem de perfis, assegura a acurácia 
do trabalho, entregas mais rápidas 
e melhores resultados”, afirma.

e CEO da Hug, consultoria focada 
na formação de equipes e cultura 
em empresas de tecnologia. “É 
preciso contratar pessoas que 
entreguem valor para o negócio 
como um todo, e não apenas na 
competência exigida para a vaga 
no momento presente", diz Daiane. 

"Também é difícil manter pessoas 
com capacidade de aprendizado 
rápido e que consigam acompanhar 
os diferentes estágios da empresa. 
Isso exige foco e determinação e, 
por vezes, é necessário ter o apoio 
de um profissional ou do líder para 
se desenvolver com tamanha agilida-
de”. Capacidade analítica, habilidade 
para testar alternativas (tentativa 
e erro) e agilidade na tomada de 
decisão diante de um resultado ines-
perado também são competências 
desejadas na era digital.

Por muito tempo, o RH contava 
apenas com a sua intuição e um 
conhecimento avançado sobre 
comportamento humano como 
principais fatores de competição 
com os demais cargos da empresa. 
Mas as novas tecnologias estão 
impulsionando a área para uma 
mudança cultural do seu próprio 
papel nas organizações. A quan-
tidade de informações que são 
possíveis de serem levantadas com 
ferramentas de people analytics 
permitem que o RH use os dados 
sobre pessoas para guiar suas 
decisões e confirmar sua intuição.

Cesar Nanci, CEO da Pulses, 
plataforma de people analytics que 
mede clima organizacional e engaja-
mento de forma contínua, acredita 
que através dos dados é possível 
identificar aspectos de cultura e ser 
um grande sensor para mudanças 
sutis que os números podem reve-
lar, atuando antes mesmo que eles 
ocorram. "Em vez de 'confie em 
mim', o RH está começando a dizer 
'venha, vou lhe mostrar os dados 
que confirmam nossa suspeita e 
revelam algo mais', e indo além do 
óbvio ", comenta Nanci.

Mais do que esti-
mular a atualização 
de profissionais já 
consolidados na car-
reira ou provocar 
mudanças nas em-
presas tradicionais, 
a transformação di-
gital coloca a gestão 
de pessoas no centro 
das estratégias das 
empresas nascentes, 
como as startups. 
Com seus negócios 
inovadores, elas bus-
cam candidatos cada 
vez mais específicos, 
demandando mais 
do que a academia 
consegue formar. E é 
justo nessa transição 

que o fator RH é determinante para 
ditar os rumos do mercado. Segundo 
a empresa de pesquisa CB Insights, 
23% das startups que quebram no 
mundo enfrentaram problemas na 
formação dos times.

O maior desafio na montagem 
do RH das startups é conseguir 
atrair e principalmente reter 
talentos “multi-skills” (múltiplas 
habilidades), capazes de contribuir 
em diferentes áreas da empresa. A 
avaliação é de Daiane Andognini, 
especialista em gestão de pessoas 

COMO ALCANçAR 
O CONsuMIDOR 3.0 
NO AtuAL CENáRIO? 

    Leia na página 6

A transformação 
digital tem 
gerado demandas 
inéditas, funções 
bem diferentes 
das clássicas 
com as quais 
todos estávamos 
familiarizados. 
Para as equipes 
de RH, o desafio 
é duplo: elas 
agora precisam 
assessorar um 
trabalho inédito 
para si também.

News@tI

solução completa para eventos

@O mercado de eventos corporativos, educacionais e 
de entretenimento, abalado com o distanciamento 

social, recorre às ferramentas de videoconferência e live 
streaming. A profusão de e-convites para encontros on-
-line ocupa as redes sociais, sobrecarrega agendas das 
audiências remotas e impulsiona o desenvolvimento de 
soluções tecnológicas inovadoras. Esse contexto foi de-
terminante para o lançamento da Hall Virtual Inteegra 
– ambiente virtual integrado à plataforma de soluções 
tecnológicas exclusivas da Inteegra Tec. Contempla 
a exibição do conteúdo ao vivo ou gravado e permite 
a interação segura entre todos os atores do evento.   

  Leia a coluna  completa na página 2

AI/Hall Virtual Inteegra

uso de máscaras
Decreto publicado hoje (30) no 

DOE torna obrigatório o uso de 
máscaras, podendo ser de tecido, 
nos transportes públicos, carros de 
aplicativos (como Uber) e táxis. O 
decreto é determinação em todo 
o estado paulista, mas o prefeito 
Bruno Covas assinou decreto igual 
fazendo valer a determinação tam-
bém para a capital paulista. A medida 
valerá a partir do dia 4 de maio para 
passageiros do Metrô, da CPTM e de 
ônibus intermunicipais administra-
dos pelo governo do estado.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-alcancar-o-consumidor-3-0-no-atual-cenario/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/caminhos-para-sair-fortalecidos-da-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-impacto-do-confinamento-sobre-a-saude/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-aprendizados-que-a-crise-deixa-para-a-industria-ao-redor-do-mundo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/para-enfrentar-a-quarentena-muitas-pessoas-tem-aderido-ao-hobby-do-ferreomodelismo/
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OpiniãO
Visão de médio prazo: 

mais cautela, 
mais empregos

A crise provocada 
pelo Coronavírus 
exige calma para 
não colocar a 
empregabilidade em 
risco nem gerar um 
colapso econômico e 
social

Minha avaliação é 
que o mercado cor-
porativo brasileiro 

poderia ter um pouco mais 
de cautela perante a crise 
gerada pela pandemia do 
Coronavírus. Diferente 
de outros países, que têm 
tentando preservar os em-
pregos e o pagamento dos 
fornecedores, temos obser-
vado no Brasil uma impetu-
osidade das empresas em 
reduzir parte dos serviços 
contratados ou postergar 
os pagamentos.

Entendemos que a situ-
ação é crítica no mundo 
inteiro, que o vírus chegou 
como um tsunami em vários 
países, e que a interrupção 
de vários serviços neste mo-
mento impacta a economia 
em diferentes proporções. 
Independente das dificul-
dades impostas pela pande-
mia, reforço que este não é 
o momento de enfraquecer 
a empregabilidade. 

Na prática, as grandes 
empresas têm duas formas 
de demitir: os próprios 
funcionários, que é um 
processo mais desgastante 
e caro, ou reduzindo os 
fornecedores, que acabam 
sendo obrigados a demitir 
em massa. É a chamada 
demissão indireta, já que 
as empresas de serviços 
têm um fôlego financeiro 
muito menor que as grandes 
corporações. 

Outro ponto que pre-
cisa ser observado é que 
as grandes empresas têm 
patrimônio e conseguem 
mais facilmente controlar 
o capital de giro e buscar 
empréstimos, se necessá-
rio. No caso das menores, 
o custo maior está na folha 
de pagamentos. Portanto, 
na cadeia produtiva, são as 
mais frágeis. Se há quebra 
de contrato em meio à crise, 
ou se os pagamentos são 
adiados, cria-se uma insta-
bilidade financeira propícia 
à ampliação das demissões, 
seguindo um efeito dominó 
sem precedentes.

Por isso, o momento exige 
calma, resiliência e criativi-
dade para atravessar a crise. 
Mantendo nossos quadros, 
ajudaremos a evitar ou 
minimizar um possível co-
lapso econômico e social. 
Felizmente, as soluções 
digitais, que tiveram um im-

pulso ainda maior durante a 
pandemia, permitem que as 
pessoas trabalhem de casa 
com segurança, mantendo a 
produtividade e quebrando 
paradigmas sobre o home 
office. 

Além de manter os nos-
sos colaboradores, temos 
a responsabilidade com a 
sociedade em geral. Daí a 
importância de segurar os 
empregos até termos uma 
visibilidade maior da crise. 
E quando digo isso, me 
refiro também a colaborar 
com a empregabilidade de 
nossos parceiros, mantendo 
os compromissos assumidos 
previamente. 

Sabemos que existe uma 
preocupação generalizada 
com o efeito da pandemia 
nos negócios, mas já vive-
mos tantos períodos contur-
bados na economia brasilei-
ra, que este será mais um. A 
crise é abrupta, forte, porém 
rápida. Em três meses tudo 
isso passará e, mais do que 
nunca, precisaremos das 
pessoas para retomar as 
atividades e garantir que a 
economia gire. 

Acredito que é hora de 
repensar qualquer ação de 
certa maneira imediatista. 
Atuando em 41 países, per-
cebo que na maioria deles 
existe uma preocupação 
das grandes empresas em 
manter os contratos com 
os prestadores de serviços. 
Na Europa e Estados Uni-
dos, que têm vivenciado 
fortemente o impacto da 
Covid-19, o fluxo de caixa 
da nossa empresa em mar-
ço se manteve quase que 
o mesmo em relação aos 
meses anteriores. 

As lideranças sabem que 
o emprego pode ajudar a 
reerguer os países após oCo-
ronavírus, e que também os 
provedores são importantes 
para quando a crise passar. 
Em compensação, no Brasil, 
é bem maior o número de 
empresas pedindo a sus-
pensão de contratos por 
um determinado prazo ou o 
corte de parte dos serviços. 
Ao agir no ímpeto, pode-se 
colocar em risco a economia 
como um todo e o market 
share da própria empresa 
na retomada da economia. 

O grande aprendizado, 
neste momento, é procurar 
respeitar a cadeia produtiva 
para que possamos encarar 
o que vem por aí, retomar 
as atividades o mais rapi-
damente possível para que 
2020 não seja mais um ano 
perdido. 

(*) - É fundador e CEO global da 
Stefanini, multinacional brasileira 

presente em 41 países e participante 
do movimento #Não Demita.

Marco Stefanini (*)

A necessidade de inclusão 
e a adaptação do mercado

Nicolle Perico (*)

Além disso, estão cada vez mais 
utilizando recursos tecnológicos. 
Em um primeiro momento, ler 

que os seniores fazem uso de tecnolo-
gia pode não nos parecer condizente 
com a realidade, mas é o que vem 
acontecendo. Decorrente do aumento 
da expectativa de vida e pelo maior 
apelo de convívio social (presencial ou 
a distância), eles têm utilizado cada vez 
mais smartphones e tablets.

A população mundial de idosos tem 
tido um crescimento significativo, cerca 
de 3% nos últimos anos, e deve chegar 
a 1,4 bilhão em 2030, de acordo com 
a ONU. E não precisamos ir tão longe: 
quando analisamos os números no 
nosso país, vemos que 13% da nossa 
população é formada pelo público 
sênior, o que é um número bastante 
representativo (cerca de 29 milhões 
de brasileiros).

Segundo uma pesquisa feita pelo SPC 
Brasil, os sêniores detêm poder alto de 
compra e estão com a vida financeira 
mais estável, o que aumenta seu po-
tencial de consumo e sua disposição 
para gastar mais - e em produtos de 
melhor qualidade. Dados como esse 
mostram uma crescente importância 
deste público para o mercado, fazendo 
com que empresas de diversos ramos, 
como o financeiro por exemplo, es-
tejam direcionando suas pesquisas e 
investindo cada vez mais em ações e 
produtos customizados. Resumindo, 
os sexagenários de 2020 ainda traba-
lham, consomem bastante, utilizam o 
transporte público e estão cada vez 
mais conectados e adaptados às novas 
tecnologias.

Quando pensamos no contexto atual 
em que estamos vivendo na pandemia 
da Covid-19, e com esta faixa etária 
sendo um dos principais grupos de 
risco de contaminação, a utilização 
de tecnologias para as mais diversas 
tarefas torna-se ainda mais essencial. 
Seja para a atuação ainda no mercado 
de trabalho ou para minimizar o distan-
ciamento físico exigido hoje, métodos 
de trabalho remoto e de manter contato 
com amigos e familiares passaram a 
fazer parte dos novos hábitos de todos.

Somando a esse novo cenário, es-
pecialistas em geriatria já apontavam 
que o uso de smartphones e outros 
aparelhos geram aprendizado de uso 
e estimulam a manutenção do sistema 
cognitivo, sendo extremamente bené-
fica. Cabe às empresas pensarem em 
soluções que possam facilitar o uso da 
tecnologia para este crescente público 
e estimularem seu uso.

Os profissionais à frente de soluções 
na experiência do usuário, criação e 
solução de produtos de 
tecnologia, sejam eles 
físicos ou digitais, têm a 
possibilidade (e o dever) 
de se atentar a isso. Assim 
como no design inclusivo 
e no design universal, há 
a necessidade de  cons-
cientização pelos diversos 
públicos durante o pro-
cesso projetual - sendo 
a terceira idade, mais do 
que nunca, parte deste 
contexto. Fontes e áreas 
de clique maiores, calibre 
no contraste de cores, 
atenção no uso demasiado 
de elementos em tela e 
informações claras de uso 
são alguns poucos exem-
plos que podem facilitar a 
utilização de produtos digitais para os 
idosos. Além disso, muitas soluções po-
dem, mais que incluir usuários seniores, 
ajudá-los a levar a vida mais facilmente. 
Veja alguns exemplos abaixo: 

Bancos e soluções financeiras: é 
possível facilitar o uso de aplicativos e 
soluções digitais de bancos e empresas 
do ramo financeiro, tornando o sênior 
hábil para fazer suas transações e pa-
gamentos sem ter que se deslocar até 
uma agência. Esse público também é 
o mais vulnerável a fraudes, portanto 
pensar soluções que os proteja mais é 
algo que precisa ser olhado;

Serviços de entrega: assim como 
soluções bancárias, aplicativos de 
entregas também podem aumentar a 
autonomia do sênior frente a atividades 
corriqueiras. Relatórios de tendências 
de todo o mundo apontam um aumento 
de retiradas e entregas em domicílio. 
Portanto, atentar para essa experiência 
é fundamental;

Auxílio saúde: dispositivos e aplica-
tivos de monitoramento, alertas e lem-

bretes já têm sido usados 
para a manutenção e con-
trole da saúde do sênior. 
Contudo, há um espaço 
para que haja uma maior 
adoção, incluindo planos 
de saúde mais adaptados e 
customizados à realidade 
dessa faixa etária. Muito 
se fala da ampliação do "e-
-health" e do "home care" 
nesse novo contexto que 
vivemos;

Comunicação e inclu-
são social: já sendo os 
mais utilizados por esse 
público, os aplicativos 
de troca de mensagens 
reduzem a sensação de 
isolamento que atingem 

muitos seniores, e os aproximam de 
seus familiares;

Entretenimento: atividades recre-
acionais distraem e possibilitam um 
passatempo extra a eles, como também 
podem estimular as capacidades motora e 
cognitiva, e até prover interações sociais.

Estes são apenas alguns exemplos 
de como podemos facilitar a vida da 
população da terceira idade, tanto 
frente ao contexto atual, quanto para o 
futuro. Algumas tendências, tornam-se 
ainda mais fortes. Entre elas,a ausência 
de contato físico e também de papéis. 
Novos hábitos a partir dessa virada de 
chave precisarão ser incorporados e, 
portanto, a inclusão digital desse grupo 
mais vulnerável torna-se iminente.

E a sua empresa, já está pensando 
neste público?

(*) É UX Designer na ilegra, empresa global de 
design, inovação e software
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“Assim como no 
design inclusivo 
e no design 
universal, há a 
necessidade de  
conscientização 
pelos diversos 
públicos durante 
o processo 
projetual - sendo 
a terceira idade, 
mais do que 
nunca, parte 
deste contexto.”

Freepik

Os 60 são os novos 40: os "novos seniores" trabalham, se exercitam, se locomovem e continuam 
independentes de seus familiares

News@TI
Campus Party realizará edição digital mundial 
em Brasília

@A Campus Party acaba de anunciar a realização de uma edição 
totalmente digital e gratuita que acontecerá entre 9 e 11 de julho, 

simultaneamente, em mais de 50 países. Serão 24 horas ininterruptas de 
palestras e experiências virtuais, além da realização de um hackathon 
global, o Reboot the Planet, que tem como objetivo desenvolver soluções 
tecnológicas que ajudem a atingir as metas traçadas dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimentos Sustentáveis propostos pela ONU. A versão digital 
contará um esforço de produção coletiva mundial e cada região terá um 
capítulo especial. Aqui no Brasil, a Campus Party Brasília encabeçará 
essa ação levando a todos os brasileiros e campuseiros internacionais o 
que há de mais inovador na região.

Testar a resiliência da rede a ataques

@A Guardicore divulgou novos recursos para sua ferramenta 
de simulação de ataques e violação Infection Monkey, uma 

ferramenta de código aberto usada para analisar a vulnerabilidade 
de ambientes a ataques e movimentos laterais. A versão mais re-
cente do Guardicore Infection Monkey oferece um novo relatório 
com recomendações técnicas e de mitigação oferecidas pela base 
de conhecimento MITRE ATT&CK, contribuindo assim para que as 
equipes de segurança e de infraestrutura de rede possam simular 

ataques reais de ameaças persistentes avançadas (APT) e aliviá-los 
de forma inteligente (www.guardicore.com).

Centro de Excelência em robótica

@A TOPMIND anuncia a criação de um centro de excelência 
para o atendimento de sua unidade de negócios internacio-

nais. Especializado em robótica, o centro será voltado à pesquisa e 
ao desenvolvimento de soluções baseadas em automação robótica 
de processos (RPA - de Robotic Process Automation, em inglês) e 
terá como objetivo ampliar a capacidade de inovação oferecida pela 
companhia às empresas no mercado nacional e internacional (www.
topmind.com.br).

Estudantes se preparam para o Enem com 
simulados on-line

@Para auxiliar as escolas na preparação para a maior prova 
de seleção estudantil do País, o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), algumas empresas estão disponibilizando gra-
tuitamente simulados do Enem, com questões semelhantes às 
aplicadas em anos anteriores. É o caso da Prova Fácil, principal 
plataforma de gestão de avaliações do País, que está fornecendo 
um simulado para escolas disponibilizarem essa ferramenta de 
estudos aos alunos (https://materiais.provafacilnaweb.com.br/
simulado-enem-gratuito).

ricardosouza@netjen.com.br

Terceira idade e tecnologia

Credibilidade investindo em 
relacionamento com o consumidor
A Simplic (www.simplic.com.br), 

é uma fintech de crédito online que 
atua no Brasil todo e possui cerca 
de 5 milhões de clientes. A empresa 
- que só atua por meio da internet 
e não possui loja física - aposta no 
atendimento qualificado - via chat 
no próprio site, whatsapp, email, e 
call center, onde os clientes podem 
entrar em contato via telefone - para 
fidelizar e tirar todas as dúvidas 
de seus usuários.  Atualmente, a 
empresa possui no Site do Reclame 
Aqui  nota de 8.6, considerada uma 
ótima avaliação, com 100% das 
reclamações respondidas e média 

de 76% em relação ao número de 
clientes que voltariam a fazer ne-
gócio com a fintech. E foi indicada 
por duas vezes seguidas, em 2018 
e 2019, ao Prêmio Época Reclame 
Aqui - uma espécie de Oscar do 
atendimento brasileiro. “Na Simplic 
nosso objetivo é facilitar a aprovação 
de crédito de forma segura e inova-
dora para todos que necessitam do 
dinheiro em pouco tempo. Valoriza-
mos a clareza nas informações, ob-
jetividade e transparência quando 
contratam nossos serviços”, afirma 
Rogério Cardozo, diretor executivo 
da Simplic no Brasil.



Isolamento social sim, 
político não!

A Covid-19 nivelou 
as pessoas. Com o 
isolamento social, 
a Ferrari e o Fusca 
ficaram igualmente na 
garagem

O sapato de grife ou o 
chinelo de borracha 
andaram os mesmos 

passos. Essa experiência 
humanizou a humanidade. 
Evoluímos como gente e a 
consideração com o próxi-
mo será imprescindível no 
momento em que as ativi-
dades econômicas forem 
retomadas, com especial 
atenção às famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
social.

O legado mais importante 
da pandemia vai além. A 
tecnologia mostrou a que 
veio. Conflitos mundiais, 
muitos deles seculares 
como o do Oriente Médio 
e da Palestina, ficaram em 
segundo plano. As guerras 
esquecidas no continente 
africano, também. E espera-
-se que a prioridade à vida 
leve para longe as tendên-
cias beligerantes.

Todavia, o processo de 
retomada econômica, não 
importa quão gradual venha 
a ser, é motivo de preocu-
pação. Uma recessão global 
é uma realidade.

Muitos países já dese-
nharam estratégias para 
reativar as respectivas 
economias. Governantes 
formam conselhos multidis-
ciplinares para discutir solu-
ções. Preparam-se individu-
almente para reagir rápido 
e sofrer menos. E também, 
individualmente, destacam 
seus cientistas para bus-
car a cura e rotulá-la com 
sua bandeira. Um orgulho 
descabido no momento em 
que o planeta exige união. 
Essa observação nos leva a 
pensar que tipo de globa-
lização teremos (se é que 
ainda teremos). 

Com a tecnologia, os capi-

tais encontraram caminhos 
digitais para continuar cir-
culando. Podem ir direto à 
fonte, sem intermediários, 
o que levará à revisão dos 
blocos comerciais. Em âm-
bito nacional, inexplicável 
individualismo tem pautado 
não apenas o enfrentamento 
da pandemia (até hoje, não 
temos um protocolo federal 
para evitar a contaminação 
de trabalhadores!), como 
também a necessária alian-
ça entre União, Estados e 
Municípios na construção 
de uma agenda comum 
para a paulatina retomada 
da economia.

Natural que, de forma lú-
cida, o foco primordial dos 
governos, em suas três es-
feras, esteja nas atividades 
com intensa absorção de 
mão de obra (agricultura, 
infraestrutura, construção). 
Até porque, temos uma 
safra cada vez maior de 
desempregados, boa parte 
dela constituída por profis-
sionais que não têm como 
trabalhar em home office, 
modelo que garantiu enor-
me quantidade de empregos 
durante o confinamento.

Se essas pessoas não 
forem rapidamente reco-
locadas no mercado de 
trabalho, o fosso social irá 
se aprofundar, agravando a 
desigualdade e condenan-
do milhões de brasileiros 
a viver abaixo da linha da 
miséria. Serão eternos de-
pendentes do assistencia-
lismo. Um assistencialismo 
que custa um dinheiro que 
o Brasil não tem.

Se o isolamento social veio 
para salvar vidas, o isola-
mento político vai torná-las 
subvidas. É hora de deixar de 
lado as picuinhas, pacificar 
egos, fazer bom uso do poder 
e trabalhar coletivamente 
pelo bem comum. O Brasil 
não merece suportar simul-
taneamente crises na saúde, 
na economia e na política. 

Ninguém merece!

(*) - É Presidente do Secovi-SP.

Basilio Jafet (*)

www.netjen.com.br
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D - Gestão Financeira
Para auxiliar a população nesse momento de crise e conscientizá-la 
sobre a importância do planejamento financeiro, a Associação Brasileira 
de Planejadores Financeiros (Planejar) está lançando um curso online 
gratuito de Gestão Financeira, proporcionando os primeiros passos para 
a organização das finanças para qualquer pessoa que já teve, ou não, 
contato com o tema. Oferece apostila em PDF com conteúdos divididos 
em cinco módulos sobre como se organizar financeiramente, inserindo 
o básico do planejamento no dia a dia. Com uma linguagem simples e 
didática, as pessoas poderão aprender sobre análise e estratégia, gestão 
financeira, tipos de financiamento, investimentos básico e finanças com-
portamentais. Saiba mais em: (https://planejar.colaborativa.co/landing).

E - Área de Tecnologia
A GFT, empresa global referência em tecnologias exponenciais para 
transformação digital e projetos ágeis, anuncia a abertura de 110 vagas 
para a área de tecnologia da informação. Busca profissionais para 30 
posições de especialistas e arquitetos em Amazon Web Services (AWS) 
e outros 80 para oportunidades como Tech Lead, DevOps, Desenvolve-
dores.Net, Salesforce, Tech Lead, Mobile e Analista de automação de 
testes (pleno e sênior). As vagas são para diversas funções e níveis e 
são distribuídas entre Alphaville, Sorocaba, São Paulo e Curitiba, porém 
profissionais de todo o país podem participar da seleção. Currículos 
devem ser enviados para o time de Talent Aquisition (TA.Team.Brazil@
gft.com) com o título "Carreira GFT Brasil". Mais informações: (http://
www.gft.com/br/pt/index/empresa/carreiras/ofertas-de-emprego/). 

F - Drive Thru no Shopping
A segunda data mais importante para o comércio, o Dia das Mães, este 
ano chega com compras entregues via drive-thru no Shopping ABC, em 
Santo André. Os consumidores poderão fazer seus pedidos diretamente 
nas lojas participantes, via WhatsApp, e retirá-las de 4 a 9 de maio, das 
11h às 18h, na Doca 1 do empreendimento. Ao todo, serão mais de 50 lojas 
participantes, que estarão oferecendo várias opções de presentes para a 
data. O pagamento é feito na hora, com a comodidade de ter, inclusive, 
máquina de cartões levada na janela do carro. Consulte regulamento e 
lojas participantes no site: (www.shoppingabc.com.br).

A - Ajude um Buteco
Para ajudar seus parceiros em um momento desafiador, a cervejaria 
Bohemia criou a plataforma “Ajude um Buteco” para auxiliar os 
bares e botecos a reabrirem as suas portas após a quarentena. A 
estimativa é beneficiar cerca de 15 mil bares do País. A platafor-
ma (www.ajudeumbuteco.com.br) conta com a participação dos 
consumidores, que podem colaborar com a compra de vouchers 
de consumo ou também doações em dinheiro. O consumidor que 
optar pelo voucher, pode efetuar a compra entre as opções de R$ 
25, R$ 50 ou R$100 em um dos bares participantes e utilizar logo 
após o isolamento social. A cada compra, Bohemia custeará 20% 
do valor dos vouchers.  

B - Máscaras de Tecido 
Item obrigatório para prevenção à Covid-19, máscaras de tecido 
também geram oportunidade de renda para artesãos e costurei-
ros. Além do compromisso educacional em cursos de Costureiro e 
Modelagem, que está possibilitando remuneração para alunos e ex-
-alunos, o Senac RJ lançou o E-Book 'Passo a passo para fazer sua 
máscara de tecido'. O material gratuito oferece dois tutoriais: um 
mais simples para confecção caseira e outro técnico, com uso de 
máquina de costura. Também são disponibilizados moldes em três 
tamanhos: adulto, infantil e bebê. O conteúdo pode ser acessado pelo 
link (www.rj.senac.br/noticias/institucional/aprenda-o-passo-a-passo-
-para-fazer-sua-mascara-protetora-de-tecido/). 

C - Grave o seu Amor
A Damyller criou uma ação para para aproximar mães e filhos. Na com-
pra de uma peça jeans em seu e-commerce, além de 20% de desconto, 
os clientes poderão homenagear quem exerce o papel de mãe em suas 
vidas com gravações feitas a laser nas peças. O jeans é extremamente 
democrático, assim como as mensagens possíveis de serem eternizadas 
nas peças. Existem opções de frases para pais que exercem função de 
mãe, de netos para avós e muitas outras combinações para homenagear 
quem se ama. Confira as imagens em anexo das variações de Grave 
seu Amor em: (www.damyller.com.br).

G - Melhor Reputação
Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do 
Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil, foi apontada 
pela consultoria espanhola Merco, pelo terceiro ano seguido, como a líder 
de negócio com melhor reputação no Brasil. Merco é o monitor corpora-
tivo de referência na América Latina e Espanha, onde vem avaliando a 
reputação das empresas desde 2000. A metodologia da pesquisa inclui 
cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos/fontes de informa-
ção. Na segunda colocação do ranking deste ano está Fábio Coelho, do 
Google, seguido por Roberto Setubal, do Itaú Unibanco, Abílio Diniz, 
da Península Participações, e Arthur Grynbaum, do Grupo Boticário.

H - Saúde Financeira  
A Serasa Experian lançou um curso online e gratuito para contribuir com 
a saúde financeira e empoderar economicamente a população brasileira 
em tempos de incertezas econômicas. O conteúdo apresenta fundamentos 
básicos de educação financeira, essenciais para ajudar aqueles que preci-
sam organizar as finanças da família e até do próprio micro negócio, que 
pode ter sido criado neste momento para gerar renda extra e vai precisar 
de disciplina financeira pessoal para se manter. Entre os aprendizados, 
o curso indica a melhor forma de elaborar o orçamento doméstico e o 
planejamento e construção de fundo de emergência. Para participar, basta 
acessar o link: (www.serasaexperian.com.br/curso-financeiro).

I - Vender pela internet
Para os empreendedores de micros e pequenas empresas é fundamental ter 
um sistema ERP, que permite uma gestão mais eficiente, como por exemplo 
o Bling (https://www.bling.com.br/), uma ferramenta de gestão empresarial 
em nuvem que tem integração com lojas virtuais e marketplaces e além disso 
oferece diversos serviços que possibilitam ao empreendedor ter controle total 
sobre as vendas, finanças, estoque, produtos, clientes, pedidos, comissões 
de vendedores, em uma única plataforma. Além disso, é integrado com os 
Correios e com as maiores plataformas de e-commerce e marketplace do 
país como Mercado Livre, Amazon, B2W, Magalu, Carrefour.

J - TI Desenvolvedores
BRQ Digital Solution, uma das maiores empresas de tecnologia do país, que 
se dedica a promover a digitalização de bancos, seguradoras, companhias 
de telecomunicação e outras, possui em média 400 vagas espalhadas pelo 
Brasil e com salário máximo de R$ 12.000, além dos benefícios. Entre os 
cargos estão Desenvolvedor Java, Desenvolvedor. Net, Desenvolvedor 
Mobile IOS e Desenvolvedor Mobile Android e Tech Lead Mobile. Busca 
recrutar os que estão em busca de um novo horizonte profissional, com 
zero base técnica e 100% de força de vontade e comprometimento. As 
vagas estão disponíveis no link (http://www.brq.com/carreiras/). 

Durante o primeiro mês de isolamento 
social devido à pandemia da Covid-19, as 
compras feitas por meio de aplicativos 
cresceram 30%, no Brasil, de acordo com 
levantamento do Instituto Locomotiva, di-
vulgado ontem (29). A alta foi significativa 
em dois grupos populacionais: o de pessoas 
com mais de 50 anos de idade e o das clas-
ses C, D e E, que, somadas, representam 
mais da metade dos consumidores do país.

Quase metade (49%) das pessoas abor-
dadas pelo instituto declarou que pretende 
ampliar as compras por aplicativos, após o 
fim do isolamento social. Além disso, cerca 
de um terço (32%) pontuou que planeja 
reduzir as idas a lojas físicas. A pesqui-
sa mostra que a mudança de padrão no 
consumo também se refere aos produtos 
colocados nos carrinhos. 

Enquanto 39% dos entrevistados dis-
seram estar comprando mais alimentos, 
53% afirmaram ter diminuído a aquisição 
de itens de lojas de departamento. Segun-
do o presidente do Instituto Locomotiva, 
Renato Meirelles, a expansão do mercado 

O Índice de Confian-
ça do Empresário 
do Comércio (Icec), 

apurado pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), caiu 5,3% neste 
mês, em comparação com 
março. Esta foi a segunda 
retração mensal consecutiva 
do índice e a maior queda 
percentual desde abril de 
2015 (-6,4%). Com 120,7 
pontos, porém, o indicador 
permaneceu no patamar de 
satisfação (acima dos 100 
pontos). A coleta dos dados 
ocorreu entre 20 de março 
e 5 de abril.

O indicador referente às ex-
pectativas dos comerciantes 
foi o que registrou as redu-
ções mais expressivas: -6,3% 
em relação a março e -7,5% 
em relação a abril de 2019. 
Sobre as expectativas para a 
economia, mais que dobrou 
o total de empresários que 
esperam piora econômica: 

Diante das incertezas, os cenários para a atividade 
econômica estão obscuros.
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Previsão de prejuízo 
de R$ 3,7 bilhões ao 
comércio paulista no 
Dia das Mães

O Dia das Mães aconte-
ce, neste ano, em meio à 
quarentena decorrente da 
pandemia da Covid-19, com 
grande parte dos estabeleci-
mentos comerciais de portas 
fechadas. A segunda melhor 
data para o comércio, atrás 
apenas do Natal, costumava 
promover alavancagem das 
vendas no mês de maio. No 
entanto, durante com o atual 
cenário, a FecomercioSP 
prevê queda de 31% nas 
vendas da temporada. 

Só na semana do Dia das 
Mães, deve haver prejuízo de 
R$ 3,7 bilhões. Para o mês, 
a baixa tende a atingir R$ 
19,3 bilhões, menor patamar 
já observado. Para calcular 
o recuo de vendas na data 
comemorativa, a Federação 
contabilizou o desempenho 
de cinco segmentos que, 
habitualmente, registram 
altas nesse período: lojas de 
móveis e decoração (-92%); 
eletrodomésticos, eletrôni-
cos e lojas de departamento 
(-82%); lojas de vestuário e 
calçados (-72%); supermer-
cados (-14%); farmácias e 
perfumarias (-3%) - (AI/
FecomercioSP).

A Colômbia se tornou oficialmente 
o 37º país-membro da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), informou o 
governo de Bogotá ontem (29). A 
entrada oficial, ainda conforme a nota, 

foi possível graças ao "depósito oficial" 
do "instrumento de adesão" junto ao 
governo da França, o último passo do 
processo depois da revisão interna da 
Corte Constitucional e da aprovação 
do Congresso. O secretário-geral do 

órgão, Ángel Gurría, afirmou que essa 
foi uma "conquista excepcional' do 
povo colombiano e que todos devem 
"ficar orgulhosos" pelo feito. Com isso, 
a Colômbia une-se ao México e ao Chile 
como as três nações da América Lati-

na a participarem da OCDE. O Brasil 
também deseja entrar na entidade, 
tendo feito o pedido formal em 2017, 
e o governo de Jair Bolsonaro tem 
trabalhado para que o país consiga a 
autorização (ANSA).

Confiança dos empresários do 
comércio tem segunda queda seguida
A crise provocada pela pandemia afetou fortemente o otimismo dos empresários do comércio em abril

como o e-commerce”, obser-
va Tadros, ressaltando que, 
“diante das incertezas asso-
ciadas à evolução do vírus e 
à eficiência das medidas de 
combate, os cenários para a 
atividade econômica estão 
obscuros”.

Em relação às intenções 
de investimento (103,3 pon-
tos), a queda foi de 3,2%, 
no comparativo com março 
último. O item chegou a seu 
menor nível desde agosto de 
2019. A economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Izis Ferreira, chama a aten-
ção para a situação atual 
dos estoques, que, para a 
maior parte dos empresários, 
encontra-se ainda em nível 
adequado (61,2%). “O indi-
cador dos estoques alcançou 
92,4 pontos, com uma ligeira 
queda de 0,2% em relação a 
março, mas um aumento de 
4,2% em comparação com 
abril de 2019”, destaca a 
economista (Gecom/CNC).

15,3%, ante 6,9% no mês 
anterior e 5,7% em abril de 
2019 – a proporção é a mais 
elevada desde novembro de 
2018. O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, lembra 
que este item passou a cair 
de forma mais acirrada ainda 
na passagem de fevereiro 
para março.

“O canal das expectativas 

no curto prazo foi o primeiro 
através do qual os varejistas 
começaram a sentir os im-
pactos da crise. O fechamen-
to dos estabelecimentos em 
vários estados e cidades tem 
imposto redução drástica no 
faturamento das lojas, em 
especial dos negócios de 
menor porte e sem presença 
nos canais digitais de venda, 

Compras por aplicativos têm alta 
de 30% durante pandemia

online já era prevista para antes mesmo da 
pandemia. Ele avalia, contudo, que esse 
movimento demoraria mais para acon-
tecer, não fosse o contexto da Covid-19. 

Por isso, avalia que as circunstâncias 
atuais acabaram se tornando propulsoras 
do fortalecimento dos aplicativos. A pes-
quisa foi feita ouvindo 1.131 consumidores 
com idade igual ou superior a 16 anos. O 
questionário foi aplicado em 72 cidades 
de todos os estados brasileiros, nos dias 
14 e 15 de abril (ABr).

Colômbia na OCDE como 37º país-membro
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10% dos 
entrevistados não 
faziam pedidos 
de delivery de 
comida, mas 

passaram a fazer 
com a pandemia.



Qual o legado do Coronavírus 
para a transformação 

digital no Brasil?

O Coronavírus 
acelerou a busca 
das empresas pela 
transformação digital

Da noite para o dia, mui-
tas se viram obrigadas 
a migrar para o am-

biente online para sobreviver, 
mesmo com pouca ou nenhu-
ma experiência nesse formato 
de vendas e relacionamento. 
A jornada de compras do 
consumidor vem mudando 
há anos. As buscas pelo pro-
duto ou serviço começam na 
internet, e preço, condições 
de pagamento e opiniões dos 
compradores são levados em 
consideração antes de fechar 
a compra. 

Portanto, as empresas que 
quiserem ser vistas e lembra-
das precisam de um posicio-
namento digital forte – ainda 
mais quando todos os olhares 
estiverem concentrados na 
rede. Pode-se imaginar que, 
em pleno 2020, a adaptação 
para a web não seja uma 
grande barreira para as em-
presas, mas esta é uma ideia 
equivocada. Afinal, não se 
trata apenas da estar presente 
no ambiente online, mas das 
técnicas utilizadas para me-
lhor atender às expectativas 
do cliente e atraí-lo para o 
que você vende. 

Antes da pandemia, muitas 
empresas já não estavam pre-
paradas para essa mudança. 
Agora, por necessidade, elas 
têm sido lançadas para a prá-
tica ainda estando na teoria. 
Sem nenhum preparo, elas 
precisam estar bem ampara-
das para que as dificuldades 
não prejudiquem ainda mais o 
negócio. E não se trata apenas 
de preparo tecnológico. No 
que diz respeito à organiza-
ção interna da empresa, é 
preciso capacitar a equipe e 
a liderança. 

Muitos colaboradores, até 
pouco tempo, nunca haviam 
trabalhado em home office e 
estão com dificuldade para 
se concentrar ou para orga-
nizar a rotina de trabalho. 
Estamos apegados a trabalhar 
no escritório, a ter a equipe 
debaixo dos nossos olhos 
para acompanhar o que está 
sendo feito. Desapegar dessa 
necessidade de controle pode 
ser mais difícil do que se ade-
quar à tecnologia. Em relação 
à operação externa, com os 
clientes, pode-se enfrentar 
duas grandes barreiras: a 
cultural e a tecnológica. 

Criar uma loja virtual, con-
tratar ou treinar equipes para 
o atendimento online, além 
de estruturar a logística, são 
alguns pontos para se pen-
sar. Culturalmente, alguns 
processos também precisam 

evoluir. Atendimento rápido, 
por exemplo, é agora ainda 
mais importante, assim como 
oferecer uma boa experiência 
em todas as etapas da compra, 
ter um site de fácil navegação 
e produtos bem organizados. 
Ter uma comunicação direta e 
constante transmite seguran-
ça para o consumidor. 

Empresas grandes já se 
comunicam muito bem no e-
-commerce com Inteligência 
Artificial, seja pelo WhatsA-
pp, e-mail ou SMS, mas as pe-
quenas, com um fluxo menor 
de clientes, podem fazer isso 
de maneira ainda mais pró-
xima e personalizada. Outro 
ponto de atenção é a entrega, 
porque não adianta a experi-
ência online ser incrível, mas 
o produto demorar para che-
gar. Por esses motivos, contar 
com ajuda profissional para 
se pensar em transformação 
digital, produtos digitais ou 
comunicação digital é im-
prescindível, principalmente 
neste momento, em que a 
empresa precisa ter foco total 
no negócio. 

Não dá para tentar apren-
der a fazer transformação 
digital agora, no meio da crise, 
sem orientação de quem tem 
bastante experiência nisso. 
No caso da criação de um 
site de vendas, por exemplo, 
os profissionais desenharão 
a melhor jornada de compra 
para o seu cliente, para evitar 
que ele abandone o carrinho 
por se sentir perdido no site. 
É um investimento para gerar 
mais lucro. O mundo caminha 
para um novo conceito de 
"normal". Estamos vivendo 
uma transformação digital 
imposta, e claro que esse 
não é o cenário ideal. Porém, 
acredito que o pós-pandemia 
mostrará como a adaptabili-
dade é fundamental. 

Uma pequena loja que 
vende por WhatsApp sabe 
o quanto ajudaria ter um e-
-commerce. Uma empresa 
maior percebeu o quanto 
é importante organizar os 
arquivos na nuvem para 
que todos tenham acesso, 
sem depender somente do 
documento físico. Quem 
sabe as empresas deixem de 
lado os grandes escritórios 
e organizem times menores 
presencialmente, apenas 
para reuniões ou encontro 
com os clientes? Isso gera 
uma grande economia para a 
empresa e mais qualidade de 
vida para os colaboradores. 

Enquanto ainda é difícil 
prever o futuro, pode-se ter 
certeza de que a transforma-
ção digital deixará um legado 
bastante positivo a todos.

(*) - É sócio-diretor da Neotix 
Transformação Digital 

(http://www.neotix.com.br/).

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

Jornal Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: FAUZE PEREIRA ORLANDI JORGE, estado civil divorciado, profis-
são consultor de vendas, nascido nesta nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(20/09/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fauze 
Orlandi Jorge e de Iraci Pereira Orlandi Jorge. A pretendente: ADRIANA APARECIDA 
POLINO, estado civil divorciada, profissão consultora de vendas, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (26/06/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Luiz Antonio Polino e de Maria Aparecida Caputo Polino.

O pretendente: GIAN CARLOS ALVES DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão 
supervisor, nascido nesta Capital, Tatuapé  - SP, no dia (02/04/1975), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Coelho de Araujo e de 
Jandira Alves de Araujo. A pretendente: KARINA REGINA DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão enfermeira, nascida nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (23/05/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Anastacio de 
Lima e de Sandra Regina da Silva Lima.

O pretendente: HEDERSON LUIZ DO PRADO BARBOSA, estado civil divorciado, 
profissão engenheiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (17/02/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Orlando Barbosa 
e de Sonia da Silva Prado Barbosa. A pretendente: MARIA VITÓRIA DOS SANTOS 
MOURA,estado civil solteira, profissão engenheira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, 
no dia (16/12/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Francisco Francelino de Moura e de Maria Francisca dos Santos Moura.

O pretendente: SERGIO ZANATTA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (30/05/1963), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Zanatta e de Maria Aparecida Zanatta. A 
pretendente: MARY GALDINO DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão profes-
sora, nascida em Guajará Mirim - RO, no dia (27/07/1963), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Moreira de Souza e de Abigail 
Galdino de Souza.

O pretendente: MARCELO IMPERADOR PASCHOAL, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro químico, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/10/1970), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vergilio Paschoal e de Hilda Imperador Paschoal. 
A pretendente: PATRICIA AFONSO DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão advogada, 
nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (23/01/1972), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mafaldo de Souza e de Ilane Afonso de Souza.

O pretendente: ADRIANO DA SILVA PAES, estado civil solteiro, profissão operador de 
relacionamento, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia (21/08/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Soares Paes e 
de Eunice Evangelina da Silva. A pretendente: TAMARA APARECIDA VIEIRA DA SILVA,  
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Cangaíba - 
SP, no dia (04/01/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Vieira da Silva e de Maria das Neves Ossério.

O pretendente: WELLINGTON DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/07/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Isach Martins da Cruz e de Ivanete da Cruz. A preten-
dente: REGINA VIEIRA SANQUETTI, estado civil solteira, profissão caixa, nascida nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (16/06/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Divino Fabio Sanquetti e de Rosangela Vieira Sanquetti.

O pretendente: AILTON FERREIRA NETO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Corbelia - PR, no dia (05/12/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Milton Ferreira Neto e de Alba Santos Ferreira. A pretendente: 
GLAUCIA DA SILVA BARBOSA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (16/05/1975), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Manoel Barbosa e de Elvira Clemencia da Silva Barbosa.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS TORRES, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (09/05/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosiel Vieira Torres e de Elizia dos Santos Tor-
res. A pretendente: KARINE MARIN GALDINO, estado civil solteira, profissão assistente 
financeiro, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (04/07/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Lauro Alves Galdino e de Olga Marin Galdino.

O pretendente: HENRIQUE ELIAS ROVERAN, estado civil solteiro, profissão professor 
de inglês, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (02/08/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio Roveran e de Andréa 
Aparecida Elias Roveran. A pretendente: DÉBORAH SOUZA ROCHA, estado civil solteira, 
profissão analista de recursos humanos, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, 
no dia (20/03/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Adilson Xavier da Rocha e de Rosejane de Souza Rocha.

O pretendente: DANILO OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (22/04/1994), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Ferreira dos Santos e de 
Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: MAIRA DELMIRO REIS, estado civil sol-
teira, profissão promotora de vendas, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia 
(10/08/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sivaldo 
Carmo Reis e de Ivanilda Delmiro Teodosio.

O pretendente: EZEQUIEL SANTOS DE JESUS, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em Tucano - BA, no dia (25/11/1974), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Basilio de Jesus e de Maria José dos 
Santos. A pretendente: KATIA DE ARAUJO BRITO, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (02/11/1983), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ailton Alves de Brito e de Maria 
Madalena de Araujo Brito.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
porteiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (16/04/1979), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo das Dores Oliveira e de 
Zuleide de Campos Oliveira. A pretendente: GLAUCIA MARIA RAMOS,estado civil 
solteira, profissão teleoperadora, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(25/06/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maria 
Laurentina Ramos.

O pretendente: CAIO CESAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, 
profissão vigilante, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (26/09/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Batista Gomes do Nasci-
mento e de Vera Lucia dos Santos do Nascimento. A pretendente: EVANDRA ALMEIDA 
MANSO, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida nesta Capital, Penha de 
França - SP, no dia (10/09/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Edson de Castro Manso e de Marilene Almeida Manso.

O pretendente: RAFAEL DE ARAUJO TOMÉ, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de serviço aeroportuário, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (29/01/1999), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adriano Mesquita Tomé 
e de Viviane de Araujo Donatângelo Tomé. A pretendente: GRAZIELLE APARECIDA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão compradora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia (15/05/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Francisco Vanderlei da Silva e de Livam Ribeiro da Silva.

O Brasil tem voltado os olhos para a 
redução da burocracia nos negócios. 
E muito se tem feito para melhorar 
o processo de aquisição de imóveis, 
que até agora, exigia a presença física 
do comprador e do vendedor, para 
que se pudesse lavrar a escritura de 
compra e venda do imóvel perante 
um tabelião, profissional do direito 
com atribuição de formalização do 
negócio jurídico. 

Foi aprovada pela Corregedoria Geral 
de Justiça do Estado de São Paulo, a 
pedido do Colégio Notarial, a formali-
zação de negócios jurídicos de forma 
totalmente remota. Um grande passo 
para desburocratização no processo de 
compra imobiliária. Além de facilitar a 
vida dos envolvidos, dando praticidade 
e comodidade, esse provimento marca 
uma transformação digital no setor e 
vai permitir uma atuação com mais 
eficiência, agilidade e transparência. 
Para construtoras e imobiliárias será 
um divisor de águas e um grande avanço 
para os cartórios. 

Para Rodrigo Dinamarco, tabelião do 
Cartório Dinamarco - "o momento que 
estamos vivendo com a quarentena e a 
Pandemia nos trouxe uma nova realida-
de. Quase num piscar de olhos tivemos 
que nos adequar e repensar os nossos 
processos, usando a tecnologia como 
grande aliada. Evoluir digitalmente é 
eficiente e poderoso. Estamos escreven-
do uma nova página no setor notarial do 
Brasil" - orgulha-se o tabelião. 

Como exemplo dessa mudança, a 
Vitacon incorporadora, em parceria 
com o Cartório Dinamarco é a primeira 
incorporadora a usar esse provimento e 
assinar uma escritura de "compra e ven-

Dados do Sebrae mos-
tram que mais de 
600 mil empresas já 

fecharam as portas e um 
número incalculável de 
empreendimentos estão 
próximos da falência. Para 
evitar que essa tragédia 
ganhe proporções ainda 
maiores, muitas empresas 
estão se reinventando com 
ideias criativas e disruptivas 
a fim de construir um novo 
futuro que não passará des-
percebido aos olhos de seus 
clientes e consumidores. A 
pergunta que fica é: Que 
marcas serão facilmente 
lembradas pelos públicos 
alvos após a pandemia? 

Para Cristiane Ribas, pro-
fessora de Soft Skills do 
ISAE Escola de Negócios 
(www.isaebrasil.com.br), 
certamente serão as que 
demonstraram vontade de 
ajudar no momento de crise, 
com valores compartilhados 
em seu branding. “A Ambev, 
Gerdau e Hospital Einstein 
uniram forças e levantaram 
um hospital em 40 dias em 

Muitas empresas estão se reinventando com 
ideias criativas e disruptivas.
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84% das pessoas mudaram 
hábitos nas últimas semanas

O mundo vem enfrentando uma situação 
atípica e inesperada. Tal realidade fez 
com que muitas pessoas mudassem seus 
hábitos e rotina. Pensando nisso, o Imove-
lweb, um dos maiores portais imobiliários 
do País, realizou uma pesquisa com seus 
usuários para entender até que ponto a 
pandemia afetou a mudança de hábitos 
dentro de suas casas. De acordo com a 
amostra, 84% das pessoas adquiram novas 
práticas e costumes para se preservar. 

Desses, 89% passaram a lavar as mãos 
com mais frequência, 83% estão saindo de 
casa apenas em urgências, e 70% trocam 
todas suas roupas e sapatos assim que re-
tornam ao seu lar. Além dessas questões, 
64% apontaram higienizar maçanetas, 
interruptores e outros locais básicos com 
álcool gel, assim como 63% se preocupam 
com a limpeza das embalagens de novos 
alimentos, e apenas 43% dos entrevistados 
estão em home office.

 A pesquisa aponta que muitas pessoas 
estão adotando novos costumes e tarefas 
durante a quarentena. Segundo o levan-
tamento, 58% estão utilizando seu tempo 
livre para ver séries e filmes, 51% estão 
colocando alguns afazeres em dia, 50% 
aproveitando para passar mais tempo ao 
lado da família e 49% planejando e pen-
sando em finanças e planos futuros. Há 
também os que se preocupem mais com 
seu futuro profissional, 28% estão focando 
mais no trabalho e 27% estão usufruindo 
desse tempo para fazer cursos on-line.

De acordo com a amostra do Imovelweb, 
dos 16% que disseram que não mudaram 
seus hábitos neste período, 46% deles 
trabalham em locais essenciais, como 
hospitais, supermercados, farmácias, 
entre outros. Mesmo assim, 91% ainda 
continuam acompanhando as notícias 
sobre o assunto. 

Fonte e mais informações: (www.imo-
velweb.com.br).

Empresas que se mostram solidárias 
tendem a ter mais aceitação

Mais de 93% das empresas brasileiras sofreram de alguma forma com a chegada da COVID-19 no país
momento? O que o núcleo 
de relações humanas deve 
fazer para captar as neces-
sidades dos funcionários e 
dos clientes?

Para Ribas, criatividade é 
a palavra de ordem. “O RH 
estratégico deve manter 
seus ouvidos abertos para 
escutar e trabalhar em prol 
das pessoas”, diz. De acordo 
com a especialista, geral-
mente são os próprios cola-
boradores que apresentam 
as mais diversas e positivas 
soluções para contribuir 
com a empresa. “Valorizar as 
contribuições é um primeiro 
ponto. Ações simples são as 
melhores e mais funcionais”. 
Aponta também a necessi-
dade de manter benefícios, 
apoiar no desenvolvimento 
do trabalho em home office 
e manter um canal aberto de 
escuta e apoio às pessoas. " 
É crucial zelar pela quali-
dade dos relacionamentos, 
destacando a humanização 
do ambiente de trabalho, 
mesmo que virtual”, com-
pleta Cristiane Ribas.

São Paulo. O Subway tem 
preparado e entregue san-
duíches para profissionais da 
saúde. A Tesla e a Mercedes 
Benz iniciaram a produção 
de respiradores em suas li-
nhas de montagem. A Apple 
e a Google estão criando uma 
tecnologia de rastreamento 
e alerta para retardar a dis-
seminação do vírus”.

Diversas empresas tam-
bém estão implantando 
ações voltadas aos colabo-

radores, levando o signifi-
cado de empatia ao pé da 
letra. “O Magazine Luiza, 
por exemplo, instituiu a 
não demissão e pagamento 
integral dos salários, man-
tendo o foco das pessoas 
e fortalecendo o vínculo 
emocional com a marca”, 
diz. Mas como as empre-
sas podem fomentar essas 
iniciativas? Que tipo de 
ações, internas e externas, 
podem ser realizadas neste 

Um grande passo para a 
desburocratização imobiliária

da" de modo 100% digital no Estado de 
São Paulo. É uma evolução importante 
e muito esperada pela Incorporadora, 
que realizará seu processo de modo 
100% digital, desde os stands virtuais 
que o cliente pode acessar no site, até a 
venda efetiva do imóvel, passando pela 
assinatura de contrato e agora, atingindo 
a fase de lavratura da escritura de forma 
on-line, por meio de videoconferência 
e assinatura digital. 

"A virada que a tecnologia traz para 
o setor é uma mudança de paradigma: 
saem o papel, o carimbo e a burocracia, 
entram o bom senso, a eficiência e a as-
sinatura digital. Definitivamente é uma 
novidade que veio para ficar", afirma 
Alexandre Frankel - CEO da Vitacon, ao 
enaltecer os efeitos decorrentes da tec-
nologia - "as ferramentas tecnológicas 
estão sendo produzidas e consumidas 
por uma geração que não olha para 
trás, não liga para rótulos, concepções 
e não está preocupada com processos 
intocáveis, burocráticos" - finaliza o CEO 
(AI/Vitacon).

Aprovada a formalização de negócios 
jurídicos de forma totalmente remota.
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Como o Coronavírus 
pode impulsionar 

a inovação no 
setor jurídico?

O meio jurídico tem 
vivenciado uma 
crescente evolução 
tecnológica, sobretudo 
nos últimos cinco anos

Alguns exemplos são 
a criação de startups 
de legaltech, além do 

investimento em tecnologia 
por parte de escritórios de 
advocacia de maior porte, 
buscando agilizar uma área 
que ainda é tida por muitos 
como engessada e morosa. 
Entretanto, a realidade do 
mercado jurídico nacional, 
se parece bastante com o 
cenário europeu.

Por exemplo, não exis-
te a presença maciça de 
escritórios com força de 
investimento e apetite 
por inovação, mas a de 
pequenos escritórios, com 
orçamentos limitados, in-
vestindo em tecnologia 
apenas o necessário para 
possibilitar o ajuizamento 
e acompanhamento de 
processos eletrônicos. Isto, 
equivale dizer, um sistema 
de controle processual prêt-
-à-porter e uma máquina de 
informática bastante básica, 
são o montante de investi-
mentos destes escritórios, 
responsáveis pela maior 
parte dos atendimentos 
jurídicos do país. 

Assim, investimento em 
tecnologia preditiva, meios 
digitais de resolução de 
disputa, entre outras ferra-
mentas, não costumam fa-
zer parte do radar da maioria 
dos advogados brasileiros. 
Tanto isto é verdade é que as 
associações de classe, como 
a AASP (Associação dos Ad-
vogados de São Paulo), por 
exemplo, acabam suprindo 
um pouco estas carências, 
disponibilizando serviços 
a uma gama de advogados 
que ainda se encontram 
à margem das inovações 
tecnológicas. 

Por outro lado, o Judi-
ciário também tem feito 
investimentos significativos 
em inovações, mas ainda 
existe um acervo grande 
de processos que tramitam 
sob suporte físico, não ten-
do sequer passado por um 
processo de digitalização. 
Hoje, vivemos a pandemia 
da Covid-19 e seu impacto 
pelo mundo, abalando as 
relações entre empresas, 
trabalhadores e consumi-
dores. 

Para os próximos meses, 
é esperado um aumento no 
número de processos jurídi-
cos que deve sobrecarregar 
escritórios de advocacia e o 
Judiciário como um todo. 
Desta maneira, torna-se 
imprescindível acelerar os 
processos e buscar soluções 
para melhor atender aos 
clientes. Pode-se dizer que a 
pandemia já começa a surtir 
efeitos no meio jurídico, 
que vem buscando adotar 
um posicionamento mais 
moderno. 

Ao menos no Estado de 
São Paulo, os resultados 
têm sido muito animadores. 
Embora os prazos proces-
suais estejam suspensos, 

a rotina de tramitação dos 
processos eletrônicos está 
praticamente inalterada. 
Claro que atos materiais 
não estão sendo realizados, 
ou sendo realizados com 
cuidados, mas somente os 
processos físicos ficaram 
prejudicados, por exemplo. 

Ainda temos um longo 
caminho a percorrer para a 
modernização do judiciário. 
Um dos principais requisitos 
é a digitalização de 100% 
do acervo de processos, 
que neste momento, é 
bastante difícil de ser feita. 
Outro ponto importante, é 
o aprimoramento das ferra-
mentas digitais que dariam 
às decisões a capacidade de 
serem bem executadas. Por 
exemplo, o aprimoramento 
do BACENJUD, sistema 
eletrônico de comunicação 
entre o Poder Judiciário e 
as instituições financeiras, 
por intermédio do Banco 
Central, possibilitaria, tal-
vez, melhores condições 
de cobrança de créditos e 
recebimentos. 

Alternativamente, já estão 
sendo implantados meios 
bastante eficazes de des-
pacho e decisões, inclusive 
com videoconferência entre 
advogado e juízes. É um 
meio válido, mas não acre-
dito que venha a se tornar 
permanente. Acredito que 
as grandes causas mereçam 
sim as sustentações em ple-
nário físico. A comunicação 
é composta não só pelo 
discurso, mas também pelo 
gestual e pelo ambiente. 
Contudo, não vejo razão 
para que não seja utilizado, 
para as causas ordinárias, o 
plenário virtual. Esta ferra-
menta, que já existia antes 
do Coronavírus, tende a 
ser mais utilizada pela sua 
racionalidade. 

Quando pensamos no 
perfil de advogado moder-
no, podemos automatica-
mente lembrar de alguém 
ultraconectado, com boa 
divulgação nas redes sociais 
e uma rede de contatos inte-
ressante. Mas acredito que 
este profissional vai além do 
uso da tecnologia disponível 
a seu favor. Essencialmente, 
ele deve ter foco e conseguir 
ver o litígio integral, para 
além do simples “caso”. 

Ou seja, ser capaz de en-
xergar estrategicamente a 
demanda do cliente para 
implementar a solução mais 
adequada, que não é sempre 
o ajuizamento de ação. Isto 
demanda um conhecimento 
de temas colaterais, como 
economia, contabilidade, 
entre outros, que o per-
mitam a aconselhar outras 
formas de resolução de 
disputa, que não a simples 
litigiosidade. 

Portanto, o Coronavírus 
pode, sim, impulsionar a 
tecnologia no meio jurídico, 
principalmente pela ques-
tão da praticidade, mas nada 
será realmente um avanço 
se não for conduzido por um 
bom profissional. 

(*) - É advogado do escritório 
Marcos Martins Advogados 

e especialista em Direito 
cível e societário. 

Jayme Petra de Mello Neto (*)
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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

YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 13.727.348/0001-27 - NIRE 35.225.442.409

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 30 de Abril de 2020
Data, Hora e Local: 30/04/2020, às 10h, na sede da YP II Real Estate Empreendimentos e Participações 
Ltda., em SP/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Concei-
ção, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Sócios, representando 100% do capital so-
cial da Sociedade. Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat e Secretário: Sr. Franco Gerodetti Neto. Ordem do 
Dia e Deliberações por unanimidade: Os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quo-
tas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 14.00.000,00, sendo que o capital social atual da em-
presa é de R$ 82.500.000,00 e após a redução será de R$ 68.500.000,00. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os pre-
sentes. São Paulo, 30/04/2020. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário. Só-
cios: You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat - Diretor Presidente; Franco Gerodet-
ti Neto - Diretor; Paladin YI Homes Investors (Brazil) II, LLC (p.p) Ricardo José da Silva Raoul - Procurador.

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
C.N.P.J. – 02.969.279/0001-41 - Rua Conselheiro Olegário, 54, Vila Anastácio – São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.— VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO 2019 2018
ATIVO CIRCULANTE 283.972,29 203.285,27
Disponibilidades 212.597,69 201.295,99

Caixa 46.876,13 20.288,65
Bancos Conta Movimento 123.229,94 128.821,39
Aplicações Financeiras 42.491,62 52.085,95

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 71.374,60 1.989,28
Outros Créditos Adto a Funcionários 71.374,60 1.989,28

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.356.393,30 1.301.175,03
IMOBILIZADO 1.356.393,30 1.301.175,03

Terrenos 606.924,94 606.924,94
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 152.381,94 152.381,94
Móveis e Utensílios 262.600,19 260.980,19
Telefones 6.122,42 6.122,42
Veículos 99.879,51 99.879,51
Computadores e Periféricos 16.764,53 16.764,53
Prédios e Benfeitorias 462.845,57 421.663,00
Parque Infantil 12.415,70 0,00
(-) Depreciação (263.541,50) (263.541,50)

TOTAL DO ATIVO 1.640.365,59 1.504.460,30

PASSIVO 2019 2018
PASSIVO CIRCULANTE 159.855,90 81.082,42

Obrigações Sociais e Trabalhistas 91.454,80 81.082,42
Empréstimos e Financiamentos 68.401,10 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.480.509,69 1.423.377,88
Patrimônio Social 996.033,44 996.033,44
Superávit/Déficit Acumulado 484.476,25 427.344,44

TOTAL DO PASSIVO 1.640.365,59 1.504.460,30

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2019
2019 2018

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.508.955,63 1.526.917,07
Receita de serviços de Assist. Social 1.430.544,48 1.447.464,03
Receita de doações e promoções 78.411,15 79.453,04

CUSTOS GERAIS 0,00 0,00
RESULTADO BRUTO 1.508.955,63 1.526.917,07
DESPESAS GERAIS 1.449.683,00 1.446.305,55

Despesas com pessoal 1.197.979,16 1.167.108,38
Despesas administrativas 251.703,84 279.197,17
Impostos e Contribuições 0,00 0,00
(-) Custos Aplicados em gratuidade 0,00 0,00

RESULTADO FINANCEIRO LIQ. (2140,82) (616,29)
(-) Despesas Financeiras 5.388,78 3.962,73
(+) Receitas Financeiras 3.247,96 3.346,44

RESULTADO OPERACIONAL 57.131.81 79.995,23
(+/-) Resultado não operacional 0,00 0,00

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 57.131,81 79.995,23

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 2019 2018
Superávit Líquido do Exercício 57.131,81 79.995,23
Ajustes ao Superávit Líquido

(+) Depreciação 0,00 39.360,48
Superavit Líquido Ajustado 57.131,81 119.438,22
Fluxo de Caixa do Ativo e Passivo Operacional

Variação de adiantam.a funcionários (69.385,32) 0,00
Variação de Provisões 0,00 0,00
Variação de obrig. sociais e trabalhistas 10.372,38 (41.665,85)
Variação de emprést. e financiamentos (68.401,10) (20.000,00)

Caixa Líquido das Ativ. Operacionais 9.388,16 (61.665,85)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Variação do ativo imobilizado (55.218,27) (53.941,97)
Caixa Líquido das Ativ. de Investimento (55.218,27) (53.941,97)
Aumento Líq.ao Caixa e Equiv.de Caixa 11.301,70 3.830,40

Caixa e equiv. de caixa:inicio-período 201.295,99 197.465,59
Caixa e equiv. de caixa: final-período 212.597,69 201.295,99

Variação das disponibilidades de caixa 11.301,70 3.830,40

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2019.
Patrimônio Obras Patrimônio Reserva Superávit

CONTAS Social Sociais das Irmãs Reavaliações Acumulado TOTAL
Saldo anterior 996.033,44 0,00 0,00 0,00 427.344,44 1.423.377,88
Doações Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 57.131,81 57.131,81
Saldo atual 996.033,44 0,00 0,00 0,00 484.476,25 1.480.509,69

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Nossa Senhora da Anunciação é uma sociedade civil de

direito privado sem fins econômicos, que tem por objeto social criar,
congregar, dirigir e manter obras que visem a beneficência, a pro-
moção humana, a educação, a cultura, a evangelização, o ensino e
a assistência social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos

Princípios de Contabilidade emanados da Legislação Societária, Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002, Resolução CFC nº. 877/
2000, que aprovou a NBCT 10.19 e em conformidade com a Lei
6.404/76 e com as alterações introduzidas pelas Leis 11.638/2007,
MP 449/08 e Lei 12.101/09, atendendo também a NBCT 19.6 sobre
Avaliação de Ativos.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre as principais práticas contábeis devemos destacar:
a) APLICAÇÃO FINANCEIRA: Estão contabilizadas pelo valor da apli-

cação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até
a data do encerramento do balanço.

b) IMOBILIZADO: Estão contabilizados pelo custo de aquisição. Não
foi realizada a correção monetária dos valores que compõem o Ati-
vo Permanente e o Patrimônio Líquido, em obediência à Lei 9.249
de 26/12/1995 que revogou a correção monetária das demonstra-
ções financeiras, sendo que todos os bens estão sendo deprecia-
dos com a aplicação da taxa correspondente, determinada pela le-
gislação vigente.

As receitas originadas pela venda de ativos imobilizados foram clas-
sificas como receitas não operacionais em função de que o resulta-
do obtido foi reaplicado na própria Instituição, sendo utilizado para
manutenção das atividades assistenciais.

EVOLUÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
CONTAS 2018 Acréscimos 2019
Terrenos 606.924,94 0,00 606.924,94
Máquinas Apar e Equip. 152.381,94 0,00 152.381,94
Móveis e utensílios 260.980,19 1.620,00 262.600,19
Telefones 6.122,42 0,00 6.122,42
Veículos 99.879,51 0,00 99.879,51
Computadores e Periféricos 16.764,53 0,00 16.764,53
Prédios e Benfeitorias 421.663,00 41.182,57 462.845,57
Parque Infantil 0,00 12.415,70 12.415,70

NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO
a) RECEITAS: As receitas auferidas pela congregação, encontram-se

registradas a valores originais e de acordo com o regime de compe-
tência.

b) RECEITA DE MENSALIDADES: A contabilização das mensalida-
des seguiu o disposto da Lei 12.101/2009 devidamente regulamen-
tado pelo Decreto 7.237, e foram registradas pelos valores efetiva-
mente recebidos.

c) CUSTOS E DESPESAS: Os custos e as despesas estão registrados
a valores originais, apurados através de notas fiscais e recibos em
conformidade com as exigências legais e fiscais e referem-se a gas-
tos necessários, para a manutenção das atividades do instituto.

NOTA 05 –APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos captados pela entidade foram aplicados nas suas finali-

dades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, de-
monstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06 – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO
O Balanço apresentado representa a totalidade das operações reali-

zadas pela entidade.
São Paulo, 31 de dezembro de 2019.
Angela Maria Scherer – Presidente

Marilise Aparecida de Andrade Borakouski
- Contadora CRC/PR 062147/O-9

dentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião so-
bre essas Demonstrações Contábeis com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objeto de obter segurança razoável de que as Demonstra-
ções Contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados
nas Demonstrações Contábeis. Os procedimentos selecionados de-
pendem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis. Nessa avali-
ação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das Demonstrações
Contábeis da Entidade, para planejar os procedimentos de audito-
ria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos
da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequa-

ção das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjun-
to. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião - Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis anterior-
mente referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO
NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO em 31 de dezembro de 2019,
o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de Beneficência.

Outros Assuntos - As Demonstrações Contábeis do INSTITUTO NOS-
SA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, levantadas em 31.12.2019, fo-
ram auditadas por nós e a conclusão dos exames de auditoria re-
sultou na emissão do nosso Parecer sem ressalvas.

Ponta Grossa, 11 de março de 2020.
Sidnei Borakouski — CRC/PR 45.177/O-4

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos. Srs. Diretores do
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
Examinamos as Demonstrações Contábeis individuais do INSTITU-

TO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, 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 naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas
Explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demons-
trações Contábeis - A Administração do INSTITUTO NOSSA SE-
NHORA DA ANUNCIAÇÃO é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação dessas Demonstrações Contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des de beneficência e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração das Demonstrações
Contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores Indepen-

Balanços Patrimoniais - (Em Reais)

Coati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/A
CNPJ 03.080.803/0001-91

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/19, compostas do Balanço Patrimonial, da Demons-
tração do Resultado Economico, da Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido e da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Permanecemos à disposição de V.Sas., para qualquer esclarescimentos necessários.

Passivo              2018              2019
Circulante ................................................ 18.418,02 18.418,02
Contas a Pagar ....................................... 4.658,02 4.658,02
Adiantamento .......................................... 13.760,00 13.760,00
Obrigações Tributárias ............................ 0,00 0,00

Exigível a Longo Prazo ........................... 325.694,17 325.694,17
Adiantamento para Futuro Aumento Capital 325.694,17 325.694,17

Patrimônio Líquido .................................... 13.797.659,24 15.707.247,89
Capital Social .......................................... 12.813.303,00 12.813.303,00
Lucros Acumulados ................................ 984.356,24 2.893.944,89

Total do Passivo ...................................... 14.141.771,43 16.051.360,08

 Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos  (Em Reais)
            2018              2019

Origens do Recursos .................................... (153.081,26) 1.909.588,65
Lucro/Prejuízo do Exercício ....................... (153.081,26) 1.909.588,65
Depreciações .............................................. 0,00 0,00
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo 0,00 0,00
Diminuição do Ativo Realizavel a Longo Prazo 0,00 0,00

Aplicações dos Recursos ............................. 0,00 0,00
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00
Aquisições do Imobilizado .......................... 0,00 0,00

Variação do Capital Circulante Líquido ......... (153.081,26) 1.909.588,65
(+) Origens dos Recursos
  (-) Aplicações dos Recursos ...................... (153.081,26) 1.909.588,65

   Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
Descrição          Inicial            Final Variações
( + ) Ativo Circulante .................... 1.352.800,00 1.352.800,00 0,00
( - ) Passivo Circulante ................ 18.418,02 18.418,02 0,00
( = ) Capital Circulante Líquido CCL 1.334.381,98 1.334.381,98 0,00

Diretoria:

• Rui Belusci   •   Ingeborg Christine Boehm
 Lauro Matsuo Sakuraba - Contador - CRC-1SP098679/O2

Ativo              2018              2019
Circulante ....................................... 1.352.800,00 1.352.800,00
Caixa e Bancos .............................. 0,00 0,00
Adiantamento Despesas ................ 20.000,00 20.000,00
Outras Contas a Receber .............. 1.332.800,00 1.332.800,00

Realizável a Longo Prazo .............. 28.769,80 28.769,80
Adiantamento coligadas ................. 28.769,80 28.769,80

Permanente ..................................... 12.760.201,63 14.669.790,28
Investimentos ................................ 12.565.201,63 14.474.790,28
Bens .............................................. 256.714,00 256.714,00
( - ) Depreciações Acumuladas ...... (61.714,00) (61.714,00)

Total do Ativo .................................. 14.141.771,43 16.051.360,08
Demonstrações das Mutações do Patrimonio Líquido para

os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2019
Capital Lucro/Prejuizos Total Patrimonio

          Social      Acumulados             Líquido
Saldos em 31/12/2017 12.813.303,00 1.137.437,50 13.950.740,50
Prejuizo no Exercício .. 0,00 (153.081,26) (153.081,26)
Saldos em 31/12/2018 12.813.303,00 984.356,25 13.797.659,25
Lucro no Exercício ...... 0,00 1.909.588,65 1.909.588,65
Saldos em 31/12/2019 12.813.303,00 2.893.944,90 15.707.247,90

 Demonstração do Resultado Econômico do Exercício (Em Reais)
Resultado Operacional            2018             2019
Despesas Gerais ..................................... 0,00 0,00
Honorários Profissionais .......................... 0,00 0,00
Impostos e Taxas .................................... 0,00 0,00
Despesas Financeiras .............................. 0,00 0,00
Outras Despesas ..................................... 0,00 0,00

Resultado Operacional .............................. 0,00 0,00
Equivalencia Patrimonial ............................ (153.081,26) 1.909.588,65
Resultado Líquido ...................................... (153.081,26) 1.909.588,65

Demonstrações dos fluxos de caixa
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Fluxos de caixa das
 atividades operacionais:  
Lucro líquido do exercício 134.720 154.868 134.720 154.868
Ajustes para reconciliar o resultado para o 
caixa líquido das atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 41.422 32.005 43.698 34.031
 Provisão para crédito de
  liquidação duvidosa 4.820 1.444 4.774 1.494
 Juros, ganhos e perdas cambiais e
  instrumentos financeiros, líquidos 31.762 35.006 31.730 35.002
 Provisão para demandas judiciais 463 1.144 408 798
 Resultado da equivalência
  patrimonial (8.565) (11.826) (3.883) (4.674)
 (Reversão)/Provisão de
  contas a pagar (1.551) 12.435 (1.609) 12.455
 Perdas na alienação de imobilizado 884 1.359 1.400 1.373
IR e CS diferidos 12.678 16.853 12.288 17.442
Efeito do ajuste a valor
 presente - clientes 1.056 (1.659) 1.044 (1.640)
Efeito do ajuste a valor
 presente - fornecedores 990 (20) 959 (9)
Provisão para obsolescência
 dos estoques 3.244 2.156 3.247 2.424
 Provisão perda de adiantamento 37 35 37 35

221.960 243.800 228.813 253.599
Decréscimos/(acréscimos) em ativos:
 Estoques (12.242) (95.618) (13.265) (95.351)
 Contas a receber (57.116) (102.666) (59.280) (100.390)
 Partes relacionadas (150) 1.075 (146) 1.104
 Impostos a recuperar (6.981) (14.820) (6.980) (15.841)
 Outros ativos 4.528 2.796 4.806 2.784
(Decréscimos)/acréscimos em passivos:
 Fornecedores e cessão de
  créditos por fornecedores 21.809 32.263 23.001 32.166

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Partes relacionadas – (20.819) – (20.819)
 Impostos a pagar 21.622 24.133 23.811 24.750
 Outros passivos 9.444 (78.543) 9.669 (78.397)
IR e CS, pagos (19.367) (28.019) (20.453) (29.502)
Caixa líquido proveniente/(usado)
 nas atividades operacionais 183.507 (36.418) 189.976 (25.897)
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento
 Ativo imobilizado e intangível (38.499) (42.960) (39.932) (44.025)
 Recebimento por venda
  de ativo imobilizado 193 43 320 43
 Redução de capital - MixMicro 4.500 – – –
 Dividendos recebidos 13.880 – 1.000 –
Caixa líquido usado nas
 atividades de investimento (19.926) (42.917) (38.612) (43.982)
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamento
Captações de empréstimos
 e financiamentos 472.230 332.824 472.230 332.824
 Pagamento do principal de
  empréstimos e financiamentos (426.609) (240.240) (426.609) (240.240)
 Juros bancários, pagos (29.184) (16.493) (29.184) (16.493)
 Dividendos pagos (138.449) – (138.449) –
Caixa líquido (usado nas)/proveniente
 das atividades de financiamento (122.012) 76.091 (122.012) 76.091
Aumento/(diminuição) líquido(a)
 em caixa e equivalentes de caixa 41.569 (3.244) 29.352 6.212
Variação em caixa e equivalentes de caixa
 Caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício 11.126 14.370 37.606 31.394
 Caixa e equivalentes de caixa
  no final do exercício 52.695 11.126 66.958 37.606

41.569 (3.244) 29.352 6.212

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Capital social Reserva de lucros Ajustes de Total 
Capital  

subscrito
(–) Gastos com 

emissão de ações
Incentivos  

fiscais
Reserva  

legal
Lucros  
retidos

avaliação  
patrimonial

patrimônio  
líquido

Saldo em 01 de janeiro de 2018 329.433 (11.654) 21.316 9.712 144.970 65.351 559.128
Lucro líquido do exercício – – – – 154.868 – 154.868
Valor justo - derivativos – – – – – (511) (511)
Valor justo - empréstimos – – – – – 348 348
Incentivos fiscais – – 15.093 – (15.093) – –
Reserva legal – – – 6.759 (6.759) – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (10.254) – (10.254)
Distribuição de dividendos – – – – (30.089) – (30.089)
Juros sobre capital próprio – – – – (23.000) – (23.000)
Realização de avaliação patrimonial por depreciação e
  baixa de imobilizado líquida de efeitos tributários – – – – 1.629 (1.629) –
Saldo em 31 de dezembro de 2018 329.433 (11.654) 36.409 16.471 216.272 63.559 650.490
Lucro líquido do exercício – – – – 134.720 – 134.720
Valor justo - derivativos – – – – – 288 288
Valor justo - empréstimos – – – – – 449 449
Incentivos fiscais – – 11.909 – (11.909) – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (2.186) – (2.186)
Distribuição de dividendos – – – – (103.000) – (103.000)
Juros sobre capital próprio – – – – (25.195) – (25.195)
Realização de avaliação patrimonial por depreciação
 e baixa de imobilizado líquida de efeitos tributários – – – – 1.143 (1.143) –
Saldo em 31 de dezembro de 2019 329.433 (11.654) 48.318 16.471 209.844 63.153 655.566

Demonstrações de resultados Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita líquida 1.501.199 1.433.451 1.533.612 1.472.347
Custo dos produtos vendidos e
 serviços prestados (1.119.954) (1.035.177) (1.143.876) (1.063.511)
Lucro bruto 381.245 398.274 389.736 408.836
(Despesas)/receitas operacionais
 Despesas gerais e
  administrativas (45.256) (47.614) (46.251) (48.533)
Despesas de vendas (137.878) (121.535) (139.712) (123.642)
Resultado da equivalência
 patrimonial 8.565 11.826 3.883 4.674
 Outras despesas (730) (630) (897) (774)
Lucro antes do resultado
 financeiro 205.946 240.321 206.759 240.561
 Receitas financeiras 5.757 3.606 6.563 4.884
 Despesas financeiras (38.817) (39.627) (39.013) (39.774)
 (Despesas)/receitas de
  variação cambial, líquidas (1.518) (6.521) (1.531) (6.586)
Resultado financeiro líquido (34.578) (42.542) (33.981) (41.476)
Lucro antes do IR e CS 171.368 197.779 172.778 199.085
IR e CS: Corrente (23.970) (26.058) (25.769) (26.775)
 Diferido (12.678) (16.853) (12.289) (17.442)
Lucro líquido do exercício 134.720 154.868 134.720 154.868
Lucro básico e diluído por ação 2,48 2,85 2,48 2,85

Demonstrações de resultados Controladora Consolidado
abrangentes 2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 134.720 154.868 134.720 154.868
Valor justo - derivativos 288 (511) 288 (511)
Valor juros - Empréstimos 449 348 449 348
Total do resultado abrangente
 para o exercício 135.457 154.705 135.457 154.705

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Ativo/Circulante 917.808 807.386 947.018 845.944
 Caixa e equivalentes de caixa 52.695 11.126 66.958 37.606
 Contas a receber de clientes 530.473 478.568 539.441 485.314
 Estoques 282.444 273.446 286.533 276.515
 Impostos a recuperar 28.655 17.045 30.192 18.203
 IR e CS a recuperar 36 4.421 322 5.032
 Despesas antecipadas 11.349 12.362 11.416 12.856
 Derivativos 11.274 8.567 11.274 8.567
 Outras contas a receber 882 1.851 882 1.851
Ativo não circulante 558.868 587.433 547.718 564.712
 Realizável a longo prazo
 Contas a receber de clientes 1.705 2.370 1.705 2.370
 Outras contas a receber -
  partes relacionadas 181 32 146 –
 Impostos a recuperar 5.986 5.872 9.737 9.637
 IR e CS diferidos 10.831 24.000 13.575 26.515
 Derivativos – 8.712 – 8.712
 Depósitos judiciais e outras
  contas a receber 1.718 1.687 2.626 2.594

20.421 42.673 27.789 49.828
 Investimentos 121.366 131.181 29.455 26.572
 Imobilizado 413.631 409.601 441.007 438.307
 Intangível 3.450 3.978 49.467 50.005

538.447 544.760 519.929 514.884
Total ativo 1.476.676 1.394.819 1.494.736 1.410.656
Passivo/Circulante 475.365 483.361 481.953 487.434
 Fornecedores 155.566 132.187 159.378 134.838
 Empréstimos e financiamentos 238.921 272.544 238.921 272.544
 Impostos e contribuições sociais
  a recolher 7.951 7.632 9.352 8.236
 IR e CS a recolher 1.936 – 2.471 9
 Impostos parcelados a recolher 62 – 62 –
 Salários e encargos sociais 19.671 18.581 20.239 19.169
 Adiantamentos de clientes 3.449 2.574 3.635 2.600
 Arrendamento mercantil financeiro 4.633 2.780 4.674 2.780
 Dividendos a pagar 5.077 10.254 5.077 10.254
 Contas a pagar -
  partes relacionadas 4.000 4.000 4.000 4.000
 Outras contas a pagar 34.099 32.809 34.144 33.004
Passivo não circulante 345.745 260.968 357.217 272.732
 Empréstimos e financiamentos 314.942 232.503 314.942 232.503
 Impostos e contribuições
  sociais a recolher – – 460 680
 IR e CS diferidos – – 10.862 11.023
 Provisão para demandas judiciais 12.387 11.481 12.494 11.542
 Arrendamento mercantil 
  financeiro 18.036 16.604 18.079 16.604
 Outras contas a pagar 380 380 380 380
Patrimônio líquido 655.566 650.490 655.566 650.490
 Capital social 329.433 329.433 329.433 329.433
 Reservas de capital (11.654) (11.654) (11.654) (11.654)
 Reservas de lucros 274.634 269.152 274.634 269.152
Ajustes de avaliação patrimonial 63.153 63.559 63.153 63.559
Total do passivo e
 patrimônio líquido 1.476.676 1.394.819 1.494.736 1.410.656

Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio S.A.
CNPJ (MF) 60.398.138/0001-12

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Gustavo dos Reis Vasques
Presidente

Adilson Inacio da Silva 
Vice-Presidente de Finanças

Contador: Felipe Gomes da Silva 
CRC 1SP278373/O-4

"As demonstrações contábeis consolidadas completas juntamente com o parecer de auditoria  
da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. encontram-se arquivadas na sede da Companhia"

Notas Explicativas
1. Informações gerais - Nossos produtos agrícolas aumentam a produtivi-
dade ao satisfazer as necessidades nutricionais essenciais de diversas cul-
turas. A Companhia vende uma gama completa de nutrientes, que são vitais 
para alcançar o melhor desenvolvimento e saúde das plantas. Fornecemos 
produtos químicos para tratamento de águas, mineradoras, indústrias de 
óleo/gás, etc. 2. Apresentação das demonstrações contábeis consolida-
das e principais práticas contábeis adotadas - 2.1. Base de apresenta-
ção - As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).  
2.2. Estoques - Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre o 
valor líquido de realização e o custo médio de produção ou aquisição. As 
provisões de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias. 2.3. Imobilizado - A depreciação é calculada pelo 
método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil dos bens.  
2.4 Empréstimos e financiamentos: São demonstrados pelos valores de 
contratação, líquido dos custos de transação incorridos e s        ubsequente-
mente, mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de juros 
efetiva. 2.5. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido:  
são calculados de acordo com as bases legais tributárias vigentes no  
Brasil. 3. Demonstrações contábeis consolidadas: Compreendem as  

demonstrações contábeis das empresas controladas: Compass Minerals 
Sudeste Ind. Ltda., Compass Minerals Nordeste Ind. e Com. Ltda., Mixmicro 
Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. e CMPQ Igarassu Participações 
Ltda. 4. Empréstimos e financiamentos: as obrigações são representadas
como segue: Controladora e consolidado
Detalhes 2019 2018
Denominados em Reais 490.811 387.675
Financiamento à exportação 50.772 –
Financiamento de máquinas e equipamentos 26 2.916
Capital de giro 349.886 223.289
Finep 28.813 36.169
Cessão de crédito - contas a receber 64.130 127.308
Custos de transação (2.816) (2.007)
Denominados em Dólares 63.052 117.372
Financiamento à exportação – 9.732
Capital de giro 63.052 107.640
Total 553.863 505.047
Total Passivo circulante 238.921 272.544
Total Passivo não circulante 314.942 232.503
5. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social da Companhia em 
31/12/2019 é de R$329.433, composto por 54.416.710 ações ordinárias e 
1.692.000 ações preferenciais sem valor nominal.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 30 de abril de 20206

FREEPIK

Alexandre Bazzi (*) 

A popularidade da data no calendário dos brasileiros cres-
ceu muito desde sua criação em 2014. Dados da pesquisa 
‘Intenção de compra - Dia do Consumidor 2020’, da Social 

Miner e Opinion Box apontam que mais de 64% das pessoas 
sabem do que se trata o dia, sendo que, em 2019, este número 
era de apenas 49,9%. O Google Surveys também reforçou este 
crescimento com a informação de que o número de pesquisas 
para a data na plataforma de buscas cresceu 20% de 2018 a 2019. 

Observando esse movimento no comércio brasileiro, seja 
eletrônico ou em lojas físicas, é possível perceber o potencial 
para explorar a jornada e experiência do consumidor, o que 
afeta diretamente seu índice de satisfação, também conhecido 
como NPS (Net Promoter Score). Ainda sim, a maioria ainda 
não percebeu que datas como o Dia do Consumidor precisam 
ser realmente para ele. 

Muitas campanhas se limitam apenas ao lançamento de pro-
moções, descontos e cupons e esquecem que para agradar o 
consumidor, de fato, é preciso fazer mais do que campanhas que 
visam apenas retorno financeiro. É preciso saber quem ele é e 
ouví-lo. É necessário também entender este novo tipo de cliente 
nascido na Era da Informação, muito mais exigente e empoderado. 

Este novo perfil, também conhecido como consumidor 3.0, 
possui características que desafiam estratégias tradicionais, 
utilizadas até então pelas empresas para conseguir sua atenção: 

Altamente informado: o novo consumidor conhece bem as 
marcas que consome porque a informação é bem acessível no 
século XXI. Hoje, as pessoas consultam a internet antes de 
adquirir um produto ou contratar serviços. 79% usam smar-
tphones no auxílio das compras, segundo a Accenture. Por 
ser altamente informado, ele também é formador de opinião.- 
Altamente informado: 

Socialmente conectado: complementando a primeira carac-
terística, este tipo de cliente está em todas as redes sociais 
(Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin) e nestes espaços 

do que uma celebridade contratada para fazer a propaganda 
dele. As pessoas se identificam umas com as outras já que elas 
têm as mesmas dores e precisam resolver o mesmo problema. 
- Confia nos outros usuários: 

Gosta de se autopromover: em um mundo ultraconectado 
com inúmeras redes sociais, surge também o consumidor que 
gosta da autopromoção. Se você tiver acesso a qualquer uma 
das mídias digitais, consegue perceber como os seus amigos 
online gostam de contar vantagem em suas conquistas profis-
sionais, materiais ou pessoais. E as marcas precisam levar isso 
em conta.- Gosta de se autopromover: 

Procura gratificação instantânea: o consumidor 3.0 faz parte 
de uma geração imediatista que se acostumou à agilidade do 
atendimento das empresas inovadoras. Ninguém mais liga para 
pedir um táxi, porque pode pedir um Uber de forma muito mais 
rápida. Os deliverys de comida conquistaram a confiança dos 
usuários que precisavam ligar para pedir uma pizza. Tudo se 
tornou mais rápido e fácil e essa mudança deixou o consumidor 
novo mais mimado. - Procura gratificação instantânea: 

Inconscientemente seguro: a popularização da comercializa-
ção de serviços e produtos na internet deixou os clientes mais 
seguros. Ninguém tem medo de fazer uma transação bancária 
online. Até mesmo a geração mais conservadora tem se sentido 
confortável em utilizar a rede para resolver questões de seu 
dia a dia.- Inconscientemente seguro: 

Conhecer essas características pode fazer toda a diferença 
na hora de pensar em uma estratégia de marketing assertiva, 
gerando valor para o seu público e consequentemente para a 
marca. É preciso entender também que o consumidor 3.0 é único 
e necessita ser tratado como tal. Inclusive, para isso, existem as 
personalizações do atendimento ao cliente por meio da constru-
ção de personas, ferramenta essencial na comunicação atual. O 
consumidor 3.0 busca atendimento especial, busca experiência. 

Sua marca está preparada para se relacionar assim com ele? 

(*) - É CRO da D1 (https://d1.cx/).

Em março, comemoramos o Dia do Consumidor, e diversas empresas realizaram ações com benefícios e descontos aos seus clientes. 

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Caminhos para sair 
fortalecidos da crise

Claudio Zanutim (*)

Empresas de micro e pequeno porte estão enfren-
tando e enfrentarão desafios jamais imaginados: 

terão que lidar com um novo modelo de consumo, 
novas abordagens, novas tecnologias e novas formas 
de fazer negócios e atender seus clientes. Veja bem, 
até a manhã de 29 de abril, a pandemia do Corona-
vírus já havia chegado a 185 países, infectado mais 
de 3,1 milhão de pessoas e levado a óbito mais 218,5 
mil seres humanos (Johns Hopkins Corona Virus 
Resource Center). Em uma semana, o número de 
casos e de mortos quase dobrou. Mas temos uma 
certeza: isso passará.

É fato que a economia sofrerá com a crise. Neste 
momento, é necessário ter flexibilidade e planejamen-
to, além de serenidade e sabedoria para se preparar 
para os próximos meses. Os empreendedores podem 
pensar em alguns caminhos para aguentar a tempes-
tade e se preparar para a retomada da normalidade. 
Terão que negociar melhor os prazos e os preços 
com fornecedores, mudar o modelo de negócio para 
prestação de serviços a distância, a busca por crédito, 
qualificação e inteligência emocional.

Como os setores específicos da economia podem 
reagir a esse momento difícil? Começando pelo varejo 
tradicional, que beira quedas em índices alarmantes, 
variando entre 42% e 63%, segundo o Sebrae.  Minha 

sugestão é que se deve adaptar o negócio para en-
trega direta ou utilizando serviço de delivery. Há 
pequenos e micro negócios que estão ajudando outras 
pessoas, por exemplo, contratando uma pessoa do 
bairro ou próxima, que ficou desempregada, para 
fazer as entregas de bicicleta. Ou seja, fomentando 
a economia local. 

Há também que ser dar importância ao comércio 
local: você, que é consumidor, deveria primar, agora, 
por comprar e consumir em locais próximos à sua 
casa para ajudar o pequeno e o micro empreendedor. 
Outra ação muito importante é estar em contato com 
os clientes o tempo todo, principalmente pelos canais 
digitais, para oferecer serviços que possam manter 
aquela máxima em vendas que é: quem não aparece 
não é lembrado.

Para o mercado da moda, que beira queda pró-
xima aos 80% (ainda segundo o Sebrae), minha 
orientação é apresentar serviços complementares, 
como entrega ou até mesmo o serviço do provador 
delivery, claro que zelando pela garantia da dis-
tanciamento social e proteção para o cliente. Uma 
saída bem legal é ter uma rede social atualizada, 
com conteúdo relevante e dicas para sua rede de 
clientes. Se você nunca construiu uma boa base 
de dados e informações sobre seus clientes, agora 
é hora de aprender e começar a fazer. Outra ação 
que pode ser trabalhada é a produção de roupas e 
acessórios de proteção para profissionais de saúde, 
só tome cuidado, pois existem normas estabelecidas 
para esse tipo de fornecimento.

Já o mercado de serviços de alimentação (67% de 
queda, diz o Sebrae), minha ideia é que possa criar 
“cards” para divulgação do cardápio em redes sociais 
e comercializar vouchers com desconto para clientes 
usarem quando os bares e restaurantes reabrirem. 
Outra ação seria falar com os clientes assíduos para 
ofertar promoções diferenciadas.

Outro setor importante para trazer aqui é o de bele-
za, que chegou a retrair 69% por causa dos impactos 
da Covid-19. Os pequenos e micro empreendedores 
desse setor devem intensificar o uso de ferramentas 
e canais digitais, como TikTok, Instagram, WhatsA-
pp, Facebook e outras plataformas e aplicativos de 
venda. Também podem fazer a venda via delivery de 
cosméticos homecare, elaborando kits de produtos 
que atendam às necessidades das clientes. Isso tudo 
serve para você que opera com venda direta também.

Quero trazer um ponto de reflexão para o setor 
de oficinas e peças automotivas, que bateram uma 
redução de 55% por causa da crise. Com a procura 
crescente por serviços de delivery, principalmente 
ofertado por motoboys e motoristas de aplicativo, a 
procura por peças de reposição deve aumentar por 
causa da manutenção, então, você, dono de pequeno 
negócio ligado a esse setor, deve estar atento a isso e 
procurar se aproximar desses clientes para melhorar 
seu giro de vendas.

Já para as indústrias de base tecnológica a reco-
mendação é que, nesse momento de baixa, por causa 
do Coronavírus, analisem se existe alguma forma 

de alterar a sua produção para fornecer produtos 
hospitalares mais demandados, como respiradores 
e materiais para leitos de UTI. Além disso, tenho su-
gerido para que exista um rodízio de colaboradores 
com maior frequência, com carga horária reduzida 
e com mais turnos para que os empregos sejam 
mantidos, mesmo com algum acordo de redução 
de salário de forma momentânea.

Com criatividade, colaboração e boa vontade, 
tenho certeza que sairemos mais fortalecidos deste 
momento! 

Até Mais! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas. Auxilia empresas e pessoas na maximização 

da performance em vendas e no atingimento de objetivos 
e metas. Autor de 6 livros, 3 e-books e dez artigos 

acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 
acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 

Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

Muito MAis ExigEntE E EMpodErAdo

a informação é livre, já que funcionam como um canal direto 
de comunicação entre usuário e marca. O canal é utilizado seja 
para reclamar, quanto para elogiar. E todos têm acesso fácil ao 
que é falado por lá.- Socialmente conectado: 

Sensível a preços: o consumidor 3.0 não é bobo e, por isso, não 
adianta trazer falsas promoções ou aquelas com poucos benefí-
cios. Descontos do tipo "a metade do dobro" não funcionam para 
ele, que sabe avaliar muito bem o custo de um produto para saber 
se ele está, de fato, mais barato. Se vai investir em promoções 
aproveitando as sazonalidades como o Dia do Consumidor, planeje 
bem suas ações e ofereça vantagens efetivas.- Sensível a preços. 

Confia nos outros usuários: partindo disso, é possível entender 
como a ideia de influenciador digital ganhou força nos últimos 
anos. É simples: usuários confiam em outros usuários. Uma 
pessoa comum consegue vender muito melhor um produto 

CoMo AlCAnçAr 
o ConsuMidor 3.0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Relatório da Administração
Aos
Administradores e Acionista da
PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
São Paulo - SP
A Administração da PPP Habitacional SP Lote 1 S.A., cumprindo as determinações
legais e estatutárias, submete à apreciação da Acionista o Balanço Patrimonial, as
Demonstrações de Resultado, das Mutações Patrimoniais e da Demonstração dos
Fluxos de Caixa relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Valores expressos em milhares de reais)

A PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. foi constituída em 26 de janeiro de 2015, com
sede em São Paulo, e tem como objeto social, único e exclusivo, executar o objeto
previsto no Contrato, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio
da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo.
Agradecemos à acionista pela confiança depositada no corpo executivo da empresa,
aos colaboradores pelo empenho e dedicação demonstrados no curso deste ano, ao
nosso seleto cliente pela preferência aos nossos produtos e serviços, aos
fornecedores pela parceria mantida conosco e a todos que participam direta ou
indiretamente dos negócios da empresa.

Consolidado
Notas 31/12/2019 31/12/2018

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa ....................... 2 54.285 69.837
Contas a receber .......................................... 3 15.713 19.858
Estoques ...................................................... 17.000 9.523
Impostos a recuperar ...................................  20 22
Despesas antecipadas ................................. 4.270 -
Créditos diversos ........................................  37.898 188
Total do Ativo circulante .......................... 129.186 99.428

Ativo não circulante
Contas a receber .......................................... 3 95.376 105.031
Créditos diversos .........................................  1.481 440
Investimentos ................................................ 10.596 -
Imobilizado ................................................... 4  2.500 2.532
Total do Ativo não circulante ................... 109.953 108.003

Total do Ativo ............................................ 239.139 207.431

PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
C.N.P.J: 21.876.833/0001-90 - NIRE: 3530047562-3

Consolidado
Notas 31/12/2019 31/12/2018

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos ..................... 14.577 12.231
Fornecedores ............................................... 1.310 937
Obrigações trabalhistas e tributárias ........... 7.403 4.727
Imposto de Renda e CSLL ............................  4.775 2.447
Adiantamento de clientes ..............................  62.686 -
Total do passivo circulante ...................... 90.751 20.342
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos ..................... 10.846 28.000
Obrigações Tributárias ................................ 34.597 28.318
Dividendos a pagar ...................................... - 9.689
Outras Contas a Pagar ................................. 505 -
Total do passivo não circulante .............. 45.948 66.007
Patrimônio líquido ..................................... 5
Capital social ............................................... 61.003 59.358
Reserva legal ...............................................  5.068 2.359
Reserva de lucros retidos ............................ 21.664 32.184
  87.735 93.901
Participação de não controladores ............... 14.705 27.181
Total do Patrimônio líquido ..................... 102.440 121.082
Total do passivo e patrimônio líquido .... 239.139 207.431

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

Consolidado
Notas 31/12/2019 31/12/2018

Receita Operacional Líquida .............................. 6 160.001 128.009
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados (70.102) (88.673)
Lucro bruto ......................................................... 89.899 39.336
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas gerais e administrativas ................. (233) (34)
Despesas tributárias ....................................... (7) (502)
Resultado com equivalência Patrimonial ......... (62) -

   (302) (536)
Resultado financeiro

Despesas financeiras ..................................... (29.690) (19.657)
Receitas financeiras ....................................... 3.738 30.076

      (25.952) 10.419
Lucro antes dos imposto de renda e da

contribuição social .......................................... 63.645 49.219
Imposto de renda e contribuição social ...........  (8.249)  (15.385)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício .................. 55.396 33.834
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas:
Não controladores .............................................                     1.205 3.056
Controladores ....................................................                   54.191 30.778

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Lucro líquido do período ....................................................... 54.191 30.778
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício
Depreciação e amortização ....................................................... 1.401 720
Resultado de equivalência patrimonial ........................................ 62 -
Baixas do ativo imobilizado ........................................................ 4.492  -
Impostos provisionados e não pagos ..........................................  36.096  29.597
Lucro líquido Ajustado .......................................................... 96.242 61.095
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber ...................................................................... 13.800  (22.607)
Estoques .................................................................................. (7.477)  (1.425)
Credores diversos ....................................................................  (38.749)  (490)
Despesas antecipadas .............................................................. (4.271) 750
(Aumento) redução dos passivos operacionais
Obrigações trabalhistas e  tributárias .......................................  (24.814) (2.514)
Fornecedores ........................................................................... 877 (2.671)
Adiantamento de clientes ........................................................... 62.686   -
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 98.294 32.138
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Acréscimo de investimentos ....................................................... (10.658) -
Acréscimo do imobilizado .......................................................... (5.860) (573)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ...... (16.518) (573)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ingresso de empréstimos .......................................................... - 40.231
Amortização dos empréstimos ...................................................   (14.808) (28.144)
Ingresso de capital ................................................................... 1.645 5.601
Dividendos pagos ..................................................................... (9.689) -
Lucros Distribuídos ..................................................................  (62.000) -
Aumento (redução) de não controladores ...................................  (12.476) 8.199
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento ........ (97.328) 25.887
Aumento (diminuição) saldos de caixa e equivalentes

de caixa ................................................................................  (15.552) 57.452
Variação líquida no exercício
Disponibilidades e aplicações financeiras no início do exercício .. 69.837 12.385
Disponibilidades e aplicações financeiras no final do exercício .... 54.285 69.837
Aumento (redução) saldos de caixa e equivalentes de caixa (15.552) 57.452

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Valores expressos em milhares de reais)

1. Políticas contábeis - As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil que compreendem a Lei das Sociedades por Ações bem como os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas
utilizando o custo histórico como base de valor, exceto, pela valorização de
determinados ativos e passivos financeiros, os quais, quando aplicável, são
mensurados pelo valor justo. Essas demonstrações financeiras são apresentadas em
Real, que é a moeda funcional da Companhia.
1.1. Principais práticas contábeis - a) Apuração e apropriação do resultado de
incorporação imobiliária - Reconhecimento de receita - As receitas de incorporação
imobiliária são reconhecidas à medida do andamento financeiro, representado pelo
quociente do custo de obra incorrido sobre os custos totais orçados, aplicados sobre
os totais dos contratos firmados. Reconhecimento de custos e despesas - Os custos e
despesas são apurados e reconhecidos em conformidade com o regime contábil de
competência dos exercícios, ou seja, quando mensuráveis e incorridos. b) Caixa e
equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de
atender a compromissos de caixa de curto prazo e para investimentos de longo prazo.
A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um
insignificante risco de mudança de valor e resgatável em até 3 meses. c) Contas a
receber - O Contas a Receber refere-se aos créditos a receber de clientes
provenientes dos contratos firmados, sendo o valor do saldo devedor dos contratos
atualizados em conformidade com suas respectivas cláusulas contratuais. Para os
créditos decorrentes de contratos relativos às unidades imobiliárias não concluídas
(em construção), são aplicados os procedimentos descritos na Nota 1.1.a. A parcela da
carteira de contas a receber reconhecida nas demonstrações financeiras de acordo
com os procedimentos da Nota 1.1.a. é demonstrada pelo seu valor presente de
realização.  d) Imobilizado - São apresentados pelo custo, líquido da depreciação
acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. As
depreciações são computadas pelo método linear, levando em consideração as taxas
descritas na Nota 4 e reconhecidas no resultado do período. O valor residual e a vida
útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, na data de
encerramento do exercício. e) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes -
Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recurso controlado pela
Companhia decorrente de eventos passados e do qual se espera que resulte em
benefícios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. f)
Impostos - As alíquotas de impostos e as leis tributárias usadas para calcular o
montante de impostos são aquelas que estão em vigor na data do balanço em que a
Companhia opera e gera receita tributável. A Administração periodicamente avalia a
posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e
estabelece provisões quando apropriado. g) Ajuste a valor presente de ativos e
passivos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo, quando existentes, são
atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O
ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e
somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. h) Redução ao valor recuperável (impairment) - A Companhia
avalia, ao menos uma vez ao ano, a indicação de fatores que acarretariam a redução ao

valor recuperável dos itens de investimentos, ativo imobilizado e intangível. Para o
exercício de 2019 não foram identificados fatores que possam acarretar redução dos
valores desses ativos.
1.2. Julgamentos e estimativas - A preparação das demonstrações financeiras
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas, no seu
melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim
como os valores de receitas, custos e despesas.
2. Caixa e equivalentes de caixa - A Companhia, seguindo suas políticas de
aplicações de recursos, têm mantido suas aplicações financeiras em investimentos de
baixo risco junto a instituições financeiras de primeira linha no Brasil. Dado o perfil de
liquidez imediata das aplicações, elas são consideradas como equivalentes de caixa.

Consolidado
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Caixas .............................................................................                 31 31
Bancos .............................................................................               999 17.922
Aplicações Financeiras ....................................................          53.256 51.884
Total Caixa e Equivalentes a Caixa ...................................          54.285 69.837

3. Contas a receber
Consolidado

31/12/2019 31/12/2018
Clientes de incorporação imobiliária .................................  111.089 124.889
Total de contas a receber .............................................. 111.089 124.889
( - ) Parcelas de curto prazo ............................................. 15.713 19.858
( = ) Parcelas de longo prazo ........................................... 95.376 105.031

4. Imobilizado
Consolidado

%Tx a.a.
Deprec. 31/12/2019 31/12/2018

Máquinas e equipamentos .............................. 10                2.078         3.042
Veículos .......................................................... 20                   143            143
Computadores ................................................. 20                   178            140
Direitos de Uso ............................................... -                   505               -
Total Imobilizado ............................................. 2.904         3.325
(-) Depreciação acumulada .............................   (404)           (793)
Total do Imobilizado líquido .............................  2.500         2.532

A movimentação do imobilizado, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 é
como segue:

Consolidado
31/12/2018 Aquisições Baixas Depreciações 31/12/2019

Veículos ............ 43                   -  - (29) 14
Máquinas e

equipamentos . 2.369            3.471 (3.265) (721) 1.854
Computadores ... 120                 37  - (30) 127
Direitos de Uso . -               562 (57) - 505
Total ................ 2.532            4.070 (3.322) (780) 2.500

5. Patrimônio líquido
5.1. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o Capital Social, totalmente
subscrito é de R$ 91.954 representado por 91.954.453 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal. Deste montante, em 31 de dezembro de 2019 já se encontra
integralizado o valor de R$ 61.003, restando a integralizar o valor de R$ 30.951.
5.2. Reserva de lucros
5.2.1. Reserva legal - Constituída à alíquota de 5% sobre o lucro do exercício, até
atingir o montante de 20% do capital social ou 30% em conjunto com reserva de capital,
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
5.2.2. Reserva de retenção de lucros - Constituída principalmente para a manutenção
da capacidade de investimentos da Companhia.
5.3. Dividendos mínimos obrigatórios - Aos detentores de ações ordinárias é
assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25%, que é calculado com base no
lucro líquido, ajustado pelas variações patrimoniais das reservas, conforme legislação
societária vigente.

31/12/2019
Lucro líquido do exercício ..................................................................... 54.191
Reserva legal (5%) .............................................................................. (2.710)
Lucro líquido a distribuir ....................................................................... 51.481
Dividendo mínimo obrigatório de 25% ................................................... 12.870

6. Operações de incorporação imobiliária
6.1  Receita operacional líquida

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Receitas de Imóveis ......................................................... 157.869 134.869
Receita de Serviços Prestados .........................................    13.128 8.958
Impostos Incidentes sobre vendas (i) ................................ (6.826) (15.818)
Receita Operacional Líquida .........................................   160.001 128.009

(i) Os impostos incidentes sobre as vendas e serviços são “Programa de Integração
Social” (PIS) e “Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social” (COFINS).

Conselho de Administração
Lucas Mattos - Túlio Mattos - Oswaldo A. M. Junior

Diretoria
Lucas Mattos - Hubert E. de Carvalho

Controller
Leigmar M. C. Martins - Contadora - CRC MG 069.270-0

Coordenador de Controladoria
Alexsandro P. Cardoso - Contador - CRC MG 095.661/O-5

Capital Social Reserva de Lucros
Reserva Reserva de Lucros Particip. não

Total A integralizar Integralizado Legal lucros retidos acumulados Subtotal   controladores Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 ........... 91.954 (38.197) 53.757 820 10.254                      -      64.831 18.982 83.813

Aumento de Capital ....................................     - 5.601                5.601  -                         -                      -        5.601               11.255  16.856
Lucro líquido do exercício ..........................     -                        -                        - -                         -            30.778      30.778               (3.056) 27.722

Destinações:
Constituição da reserva legal .....................  -  -  - 1.539                         -             (1.539)               -                        - -
Dividendos mínimos obrigatórios ...............  -                        -                        - -                         -             (7.310)      (7.310)                        - (7.310)
Realização da reserva de lucros ................ -                        -                        -  -                         -                      -               -                        - -
Constituição da reserva de lucros ...............     -                        -                        -  -               21.930           (21.930)               -                        - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ........... 91.954             (32.595)              59.358 2.359               32.184                      -      93.901               27.181 121.082
Aumento de Capital ....................................  -                1.645                1.645 -                         -                      -        1.645             (13.681) (12.036)
Lucro líquido do exercício ..........................   -                        -                        -  -                         -            54.190      54.190                 1.205 55.395

Destinações:
Constituição da reserva legal ..................... -  -  - 2.709                         -             (2.709)               -                        - -
Realização da reserva de lucros ................ -                        -                        -  -                         -           (62.000)    (62.000)                        - (62.000)
Constituição da reserva de lucros ............... -                        -                        -  -             (10.520)            10.520               - - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 ........... 91.954             (30.951)              61.003  5.068               21.664                      -      87.735 14.705 102.440
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Empresa propõe 
antecipar pagamento 
a fornecedores 

Para sobreviver à crise 
econômica provocada pela 
pandemia da Covid-19, mui-
tas empresas estão buscando 
alternativas para conseguir 
manter as contas em ordem 
e tentar honrar todos os com-
promissos possíveis, da folha 
de pagamento dos funcionários 
a despesas com fornecedores. 
São esforços para reduzir o 
impacto da estagnação que 
ainda não se sabe por quanto 
tempo deve perdurar. 

Em São Paulo, estado epi-
centro da pandemia no país, 
uma empresa de engenharia 
com operações no Brasil e 
América Latina, tem proposto 
a seus fornecedores um be-
nefício que permite a eles o 
recebimento antecipado, com 
taxas menores que o praticado 
pelo mercado, de valores de 
Notas Fiscais que venham a ser 
emitidas e que tenham prazo de 
recebimento acima de 60 dias. 

"O importante, numa situa-
ção atípica como essa que o país 
está atravessando, é manter a 
economia girando e garantir 
ao máximo a sobrevivência das 
empresas. Portanto, ao avaliar 
o atual contexto econômico, 
decidimos ceder aos nossos 
fornecedores parte do crédito 
que possuímos, como forma 
ágil e sustentável de apoiar 
nossa rede de parceiros de 
negócios", diz Leo Cesar Melo, 
CEO da Allonda, que tem ofe-
recido esse benefício a todos 
os seus fornecedores, desde 
contratos menores, como 
de fornecedores de material 
para escritório, até as grandes 
compras, como aluguel de 
equipamentos pesados que são 
usados pela empresa em obras 
de grandes proporções. 

Para Melo, a medida pode 
ser vital especialmente para 
pequenos empreendedores. 
"Nos lugares onde estão nossas 
operações, sempre prezamos 
pelos fornecedores locais. Em 
crises como essa, geralmente 
são eles os que mais sofrem. 
Alternativas como essa podem 
ser essenciais para garantir a 
manutenção de seus negócios", 
acredita o empresário. Fonte 
e mais informações (https://
allonda.com/).
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O Portal Empresas e Negócios (E&N) conversou com 
Leonardo Gonçalves, Diretor de Relações Institucio-
nais da Certisign, empresa pioneira na Certificação 

Digital no Brasil, para esclarecer alguns pontos que ainda 
causam estranhamento e até certa desconfiança em parte 
de empresários e profissionais das áreas fiscal e contábil.

 

E&N - As empresas podem ter suas atas, balanços, editais 
e outros atos legais questionados judicialmente por serem 
publicados em diários on-line com certificação?

LG - Os documentos assinados digitalmente por meio 
do Certificado Digital tem validade jurídica prevista na 
legislação brasileira e não podem ser repudiados.

 

E&N -  Desde quando a certificação digital passou a ter 
validade jurídica?

LG - A Certificação Digital tem validade jurídica desde a 
sua criação em 2001, por meio da MEDIDA PROVISÓRIA 
No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

 

E&N - Como a empresa/pessoa pode verificar se deter-
minado documento é válido com a certificação que possui?

LG - A assinatura digital de um documento eletrônico 
pode ser conferida em um verificador. A Certisign possui 

Certificação Digital é solução 
tecnológica confiável para 
validação de documentos

Diante da pandemia que o mundo enfrenta, exigindo o afastamento social e consequentemente a utilização de ferramentas 
on-line para a realização de diversas tarefas, a certificação digital se mostra extremante relevante para que acordos e 

obrigações sejam assinados e cumpridos com segurança e confiabilidade.
Freepik

Leonardo Gonçalves, Diretor de Relações 
Institucionais Certisign.

uma plataforma, chamada Portal de Assinaturas, onde é 
possível fazer esta verificação, seja qual for o Certificado 

ICP-Brasil utilizado na assinatura. Há outras ferramentas 
também disponíveis.

E&N - Existe algum seguimento/ramo de atividade onde 
certificações digitais não sejam aceitas? Em caso afirma-
tivo, quais?

LG - A assinatura digital é válida para a formalização de 
qualquer documento no formato eletrônico. O que pode 
ocorrer é o setor/empresa não aceitar o formato eletrônico 
do documento, apenas o usual em papel com a assinatura 
manuscrita.

E&N - Qual a projeção da Certisign para a adesão das 
ferramentas de  certificação digital diante deste pandemia 
que enfrentamos?

LG - As perspectivas são positivas, uma vez que a Certifi-
cação Digital é a única tecnologia capaz de viabilizar serviços 
digitais com total segurança e garantia da autenticidade. O 
setor de Certificação cresce dois dígitos ano a ano, porque é 
uma tendência a digitalização: cada vez mais empresas buscam 
eficiência operacional e reduzir custos por meio da migração 
de processos físicos para o digital, como o de assinatura de 
documentos, por exemplo. Com a pandemia, estamos vendo 
uma aceleração desta migração e ampliação do uso em alguns 
setores, como no de Saúde, por conta da Telemedicina.
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CONFIÁVEL

Emissão de Certificado Digital 
totalmente on-line

A Certisign, a maior Autoridade Certificadora do 
Brasil, atenta ao seu papel social e por entregar 
um produto decretado essencial à população, é 
a primeira empresa do setor a oferecer a possibi-
lidade de compra do Certificado Digital sem sair 
de casa. Para garantir a segurança no processo 
de emissão e atender a Resolução nº 170, publi-
cada hoje 24 de abril, o atendimento passa a ser 
realizado por videoconferência.

“Sabemos que os negócios não podem parar, 
mesmo em tempos de isolamento e distanciamento 
social. Muitas empresas dependem do Certificado 
Digital para manter sua operação e atender o 
consumidor final e outras companhias. A emissão 
de uma nota fiscal eletrônica, por exemplo, está 
condicionada ao uso do Certificado e sua ausência 
pode atrapalhar a logística de mercadorias e itens 
essenciais à saúde, como alimentos, medicamentos 
e equipamentos. Por outro lado, temos empreen-
dedores que precisam do Certificado para abrirem 
suas empresas e até mesmo para firmarem parcerias 
e tocarem seus negócios junto com grandes market 

places”, explica Leonardo Gonçalves, Diretor de 
Relações Institucionais Certisign.

A compra totalmente on-line está disponível para 
os Certificados Digitais de Pessoa Física e Jurídica 
de 12 meses. “É importante dizer que o cliente 
também pode optar por ser atendido presencial-
mente. É ele quem escolhe. Continuamos com as 
nossas unidades abertas, assim como oferecemos 
o atendimento em domicílio. Vale dizer que re-
forçamos as medidas de higiene para garantir o 
bem-estar dos nossos colaboradores e clientes”.

Médicos e pacientes também se beneficiam
Além de empreendedores e empresários, médicos 

também podem utilizar o Certificado Digital para 
prescrever receitas e atestados a distância. Esta 
possibilidade está prevista na Lei 13.989/2020 que 
trata da Telemedicina. “Os médicos podem continuar 
cuidando de seus pacientes a distância, sem se colocar 
em risco também. Ele pode pedir o Certificado Digi-
tal on-line e utilizar o portal de receita médica, que 
é gratuito, para prescrever e assinar digitalmente”.
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MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO C.N.P.J. nº 61.697.678/0001-60

PARECER DO CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS DO MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019 — O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais do MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, tendo procedido à avaliação do material contábil do ano de 2019 (meses de janeiro a dezembro), referente à contabilidade desse ano, efetuando a análise do relatório anual da administração inerente às atividades de natureza econômica, elaborou o presente Relatório,
com a emissão do PARECER, a ser submetido à Assembleia Geral. — RELATÓRIO:  1 - DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL - A documentação contábil foi apresentada em tempo hábil, composta dos documentos de despesas, receitas, dos respectivos balancetes, diários e extratos bancários.; 2 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
MENSAL - Os balancetes, analisados e conferidos, foram apresentados de forma cumulativa, tendo este Conselho Fiscal feito a apuração dos lançamentos mensalmente, estando todos em perfeita ordem.; 3 - PARECER - Com base nos documentos examinados, nas análises levadas a efeito e nos esclarecimentos apresentados
pela diretoria da Entidade, e tendo em conta, ainda, o parecer dos auditores independentes, PWC (PRICEWATERHOUSECOOPERS) AUDITORES INDEPENDENTES, o CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS, por unanimidade de seus membros, é de opinião que os documentos refletem adequadamente a posição
patrimonial e financeira da Entidade em 31 de dezembro de 2019, razão pela qual recomenda a aprovação de tais documentos pela Assembleia Geral.; São Paulo, 27 de abril de 2020.— AFONSO MARIA VIEIRA PINTO, Conselheiro, RG. 28.146.592-7 SSP/SP, CPF. 274.084.478-65; VALDINEI LORIAN, Conselheiro, RG. 56.546.581-
8 SSP/SP, CPF. 008.085.180-03; MARCELO ANTÔNIO AUDELINO MOLINERO, Conselheiro, RNE. V370147-TCPF. 231.116.548-85.

PASSIVO Nota 2019 2018

Circulante
Fornecedores 13 1.257.390 1.918.387
Obrigações tributárias, trabalhistas e sociais 14 6.061.998 4.635.359
Empréstimos 15 4.481.421 6.475.221
Gastos a incorrer com convênios 16 1.789.751 3.409.825
Estrutura técnica 17 453.333 453.333
Mensalidades antecipadas 18 8.406.248 692.084
Outras contas a pagar 815.173 949.728
Arrendamento Mercantil 12 (b) 2.866.328  ---

Total do circulante 26.131.641 18.533.937
Não Circulante

Gastos a incorrer com convênios 16 2.704.535 7.265.704
Provisão para contingências 19 1.750.156 2.060.000
Empréstimos 15 14.914.916 8.545.455
Estrutura técnica 17 1.378.889 1.832.222
Arrendamento Mercantil 12 (b) 227.312  ---

Total do não circulante 20.975.807 19.703.381
Patrimônio Líquido 20

Patrimônio social 14.884.324 37.013.241
Ajuste de avaliação patrimonial 200.257.657 201.533.701
Déficit acumulado (8.626.527) (23.404.961)

Total do patrimônio líquido 206.515.454 215.141.981
Total do passivo e patrimônio líquido 253.622.902 253.350.361

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 — VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO Nota 2019 2018

Circulante
Caixa equivalente de caixa 8 9.003.126 350.069
Recursos vinculados à convênios 9 94.044 443.003
Contas a receber 10 1.365.249 1.881.380
Contas a receber com convênios 11 1.708.127 3.087.260
Estoque 306.333 87.602
Impostos a recuperar 2.000 2.301
Despesas antecipadas 358.383 412.745
Adiantamento a funcionários 671.400 815.354
Outras contas a receber 235.925 583.613

Total do circulante 13.744.588 7.663.327
Não circulante
Realizável a longo prazo

Contas a receber de convênios 11 2.704.535 7.265.704
Depósito judicial 19.b 2.194.342 2.199.176

4.898.877 9.464.880
Imobilizado 12 (a) 232.173.982 236.049.273
Bens de direito de uso 12 (b) 2.695.807 ---
Intangível 109.649 172.881

Total do não circulante 239.878.315 245.687.034
Total do ativo 253.622.902 253.350.361

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERC. FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Déficit do Exercício (8.626.527) (17.853.804)
Ajustes por:

Provisão para créditos liquidação duvidosa 427.921 1.279.703
Depreciação e amortização 4.073.511 3.509.084
Atualização monetária dos depósitos judiciais 135.907 487.806
Juros sobre empréstimos 524.971 156.361
Provisão para contingências 280.631 1.626.792
Resultado na baixa de ativos imobilizados 99.296 27.530

(3.084.290) (10.766.528)
Variação nos ativos e passivos

(Aumento) redução nos ativos operacionais
Recursos vinculados à convênios 348.959 (66.041)
Contas a receber 88.210 (1.303.347)
Contas a receber com convênios 5.940.302 1.152.629
Estoques (218.731) (87.602)
Despesas antecipadas 54.362 244.062
Outras contas a receber 347.688 (370.174)
Depósito judicial (131.073) 164.532
Adto de Funcionario 143.954 (84.019)
Impostos a Recuperar 301 - - -

Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (660.997) 107.900
Obrigações tributárias e trabalhistas 1.426.639 (552.926)
Gastos a incorrer com convênios (6.181.243) (2.929.923)
Receita diferida (453.333) 2.285.555
Mensalidades antecipadas 7.714.164 (1.007.181)
Contingências (590.475) (172.694)
Outras contas a pagar 815.173 299.222

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais 5.559.609 13.086.535)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

(Aquisição) baixas de ativo imobilizado e intangível 680.488 (1.759.054)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de investimentos 680.488 (1.759.054)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos 11.000.000 22.400.000
Pagamento de empréstimos (7.149.309) (10.565.085)
Pagamento de arrendamentos (1.437.732) - - -

Caixa liquido gerado pelas atividades de financiamentos 2.412.959 11.834.915
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 8.653.057 (3.010.674)

No início do exercício 350.069 3.360.743
No fim do exercício 9.003.126 350.069

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 8.653.057 3.010.674)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 EM DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM R$)

2019 2018
Déficit do exercício (8.626.527) (17.853.802)

Realização da reserva de reavaliação (440.481) (440.481)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (835.563) (1.072.000)

Resultado abrangente total (9.902.571) (19.366.283)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO— EX.FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM R$)

Nota 2019 2018
Receita operacional líquida 21 68.374.023 74.294.759

Custo de atendimentos gratuitos Lei 12101/09 22 (11.653.804) (13.452.865)
Custo com Pessoal 22 (40.378.330) (51.782.179)

16.341.889 9.059.715
Custos e despesas operacionais

Gerais e administrativas 22 (25.726.165) (25.771.855)
Outras receitas operacionais 24 3.711.015 898.518

Déficit antes do resultado financeiro (22.015.150) (24.873.337)
Resultado Financeiro

Receita Financeira 23 668.432 1.059.368
Despesas Financeiras 23 (3.621.698) (3.099.550)

Resultado financeiro, líquido (2.953.266) 92.040.182)
Déficit do exercício (8.626.527) (17.853.802)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 (EM R$)

Ajustes de
 Patrimônio  avaliação Déficit

Nota social patrimonial acumulado Total

Saldo ajustado em 1º de janeiro de 2018 53.038.453 203.017.244 (17.537.693) 238.518.004
Ajuste de exercício anteriores  - - -  - - - (5.551.157) (5.551.157)
Transferência para patrimônio social (17.537.693)  - - - 17.537.693  - - -
Realização da reserva de reavaliação 440.481 (440.481)  - - -  - - -
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 1.072.000 (1.072.000)  - - -  - - -
Déficit do exercício  - - -  - - - (17.853.804) (17.853.804)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 14 37.013.241 201.533.701 (23.404.961) 215.141.981
Ajuste de exercício anteriores  - - -  - - -  - - -  - - -
Transferência para patrimônio social (23.404.961)  - - - 23.404.961  - - -
Realização da reserva de reavaliação 440.481 (440.481)  - - -  - - -
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 835.563 (835.563)  - - -  - - -
Déficit do exercício - - -  - - - (8.626.527) (8.626.527)

Saldo em 31 de dezembro de 2019 14.884.324 200.257.657 (8.626.527) 206.515.454

A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um
arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um
passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece
semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou
operacionais. Os impactos estão apresentados na Nota 12 (b).

b) IFRIC 23/ICPC 22 - “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda”
Essa interpretação esclarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes

e diferidos, à luz do IAS 12/CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre tratamentos aplicados nos cálculos dos
respectivos tributos. A Administração avaliou os principais tratamentos fiscais adotados pela Entidade nos períodos em
aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributárias e concluiu que não existem incertezas nos tratamentos
dos tributos sobre o lucro, que pudessem causar impactos a serem registrados nas demonstrações financeiras,
considerando que a Entidade possui imunidade tributária.

6 - Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Entidade em todos

os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo aplicação da nova norma contábil descrita na nota
explicativa 5.

a. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, banco conta movimento e aplicações financeiras com vencimen-

to original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de
alteração no valor, e são utilizados na quitação das obrigações de curto prazo.

b. Recursos vinculados à convênios
Recursos vinculados à convênios representam os saldos de bancos conta movimento e aplicações financeiras que

possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados no projeto para fazer frente às obrigações do convênio
junto a Prefeitura Municipal de São Paulo

c. Contas a receber
Representam, basicamente, as mensalidades emitidas, porém não recebidas, além de acordos firmados com clientes de

mensalidades vencidas. As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e subsequentemente
mensuradas pelo custo amortizado, com o uso do método da taxa de juros efetiva, menos a provisão para “impairment”.

A provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela
Administração para fazer face a perdas esperadas na realização das mensalidades e negociações a receber. A
Entidade utiliza uma matriz de provisões para a mensuração de perda de crédito esperada com o contas a receber de
alunos. As taxas de perdas são calculadas por meio de uso de “rolagem” com base  na probabilidade de um valor
avançar por estágios  sucessivos de inadimplemento até a baixa completa.

d. Depósitos judiciais
Existem situações em que a Entidade questiona a legitimidade de determinados passivos e ações movidas contra si. Por

conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em questão
podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo e são apresentados pelos
valores atualizados no realizável a longo prazo.

e. Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo custo histórico de aquisição ou de construção e ajustado para refletir o custo atribuído

de terrenos e edificações, deduzido de depreciação e amortização acumulada, quando necessárias. O custo histórico
inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria
Entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em
condição necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração.

Os custos de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que
os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Entidade e que o seu custo pode ser
medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Todos os
custos de reparo e manutenção são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada pelo método linear considerando os seus
custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada.

As vidas úteis médias estimadas para os exercícios findos em 2018 e 2019 são as seguintes: Anos
Prédios e edificações 35 - 53
Máquinas, equipamentos e instalações 10
Equipamentos de informática e comunicação 10
Móveis e utensílios 10
Veículos 5

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro
e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos valores de venda com o seu valor contábil
e são reconhecidos em “Outras receitas operacionais” na demonstração do resultado.

f. Obrigações a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas

como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
g. Mensalidades antecipadas
Como prática de nosso negócio e mercado de atuação, as matrículas do ano letivo seguinte iniciam-se ao final do exercício

social em curso. Consequentemente, são reconhecidas como mensalidade recebida antecipadamente, no passivo
circulante, aquelas mensalidades de períodos subsequentes que são recebidas antecipadamente pela Entidade no
exercício social em curso, sendo que serão reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o regime de
competência.

h. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade possuí uma obrigação legal ou constituída como

resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

i. Reconhecimento das receitas
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de serviços no curso

normal das atividades do Entidade. A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos
e ajuste a valor presente.

A Entidade reconhece a receita quando: (a) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (b) é provável que
benefícios econômicos futuros fluirão para o Entidade; e (c) critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma
das atividades do Entidade, conforme descrição a seguir. O valor da receita não é considerado como mensurável com
segurança até que todas as condições relacionadas a prestação de serviço tenham sido atendidas. A Entidade baseia
suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as
especificações de cada transação

Venda de serviços
A receita da Entidade consiste principalmente na prestação de serviços de educação, mensalidade do colégio, é reco-

nhecida tendo como base os serviços realizados até a data de encerramento do balanço.
As seguintes condições são observadas quando do reconhecimento da receita dos contratos dos alunos, conforme a

forma de pagamento do serviço: a existência de um contrato válido e assinado, o valor dos serviços é facilmente
identificável e é provável que a entidade receberá a contraprestação dos serviços prestados.

Recursos recebidos de Convêios e Subvenções
Os recursos recebidos de terceiros em convênio são reconhecidos e contabilizados conforme Resolução do Conselho

Federal de Contabilidade 1.305/10 que aprova a NBC TG 07 - Subvenções e Assistências Governamentais da seguinte
forma:

(i) Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de recursos vincu-
lados a convênios e a crédito de gastos a incorrer em convênios no passivo circulante.

(ii) Consumo como despesa: Quando ocorrem o empenho dos valores recebidos de terceiros em convênio e as
despesas são reconhecidas, no mesmo momento as receitas com convênio são reconhecidas no resultado do exer-
cícios em contrapartida ao débito do passivo de gastos a incorrer em convênios no passivo circulante.

Estrutura Técnica (Receita diferida)
Refere-se a taxa de cessão de direitos de utilização de espaço imobiliário (estrutura técnica) em contraprestação às

vantagens e aos benefícios obtidos pela Sapore Alimentos em decorrência do direito de coparticipação na infraestrutura
oferecida pela Entidade.

j. Receitas financeiras
As receitas são reconhecidas conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. Quando uma perda

é identificada em relação a uma conta a receber, a Entidade reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que
corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento.
Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida
à receita financeira, sendo esta calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o valor recuperável,
ou seja, a taxa original das contas a receber.

k. Despesas financeiras

As despesas financeiras abrangem despesas com juros e variação cambial sobre empréstimos. Custos de empréstimo que
não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável (quando existente), são
reconhecidos no resultado através do método de juros efetivos.

l. Instrumentos financeiros
l.1 Classificação
A Entidade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado,

mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente e custo amortizado. A classificação depende da finalidade
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.

Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade não possuía ativos financeiros mensurados ao valor justo.
(a) Ativos financeiros ao custo amortizado
Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou

determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não
circulantes). Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado compreendem “Caixa e equivalentes de caixa”,
“Recursos vinculados à convênios”, “Contas a receber” e “Contas a receber com convênios”.

l.2 Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação. Os investimentos são,

inicialmente, reconhecidos pelo valor  justo, acrescidos dos custos das transações financeiras. Os ativos financeiros são
baixados quando os direitos a receber  tenham vencido ou tenham sido transferidos, todos os riscos e os benefícios
da propriedade. Os ativos financeiros classificados como custo amortizados são mensurados usando o método da taxa
efetiva de juros.

As variações cambiais de itens monetários são reconhecidas no resultado do exercício.
l.3 Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um

direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente a eventos futuros e deve ser
aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da Entidade ou da
contraparte.

l.4 Impairment de ativos financeiros
(a) Ativos mensurados ao custo amortizado
Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há

evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos
ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros
estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.

O valor da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos
fluxos de caixa estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de
juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido
na demonstração do resultado. A Companhia avalia no final de cada exercício se há evidência objetiva de que o ativo
financeiro ou o grupo de ativos  financeiros estão deteriorados.Instrumentos financeiros derivativos

A Entidade não possuía em 31 de dezembro de 2019 e 2018 nenhuma operação com instrumentos financeiros deriva-
tivos incluindo operações de hedge.

m. Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros
Os ativos não financeiros são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de

perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo (ou a unidade geradora de caixa à qual o ativo tenha
sido alocado) será testado. Uma perda é reconhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo exceda seu valor
recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo (ou de uma UGC), menos as despesas de
venda, e o valor em uso. Para fins de avaliação de perda, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos não financeiros
que tenham sofrido redução, são revisados para identificar uma possível reversão da provisão para perdas por
impairment na data do balanço. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 não foram identificados indicativos
de impairment.

7 - Trabalho voluntário
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Entidade valoriza as

receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração, sendo mensuradas
ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes
serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício na rubrica
de outras despesas operacionais e em contrapartida em outras receitas operacionais também no resultado do exer-
cício. Em 31 de dezembro de 2019 a Entidade registrou o montante de R$ 41.365 ( R$ 139.058 em 2018).

8 - Caixa e equivalentes de caixa
2019 2018

Caixa e bancos 4.794 9.768
Aplicações financeiras 8.998.332 340.301

9.003.126 350.069
As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários, remuneradas a taxa do

Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”) com rendimento entre 97,00% e 99,14% do CDI 2019 (94,95% a
98,87% do CDI em 2018).

9 - Recursos vinculados à convênios 2019 2018
Caixa e bancos 3.324 144.811
Aplicações financeiras 90.720 298.192

94.044 443.003
As aplicações financeiras referem-se a caderneta de poupança, são remuneradas a taxa de 78,58% em 2019 (92,02%

em 2018) do valor da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para os períodos abrangidos por estas
demonstrações financeiras.

10 - Contas a receber 2019 2018
Contas a receber de alunos 6.399.050 6.487.260
Provisão para perdas de crédito esperadas (5.033.801) (4.605.880)

1.365.249 1.881.380
A provisão para perda esperada constituída para cobrir eventuais perdas de contas a receber apresentaram a seguinte

movimentação:
Saldo em 1º de janeiro de 2018 (3.326.177)
Complemento de provisão pelo critério econômico  (1.279.703)
Saldo em 31 de dezembro de 2018  (4.605.880)
Complemento de provisão pelo critério econômico      (427.921)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (5.033.801)
A baixo segue o  quadro por vencimento do saldo de contas a receber e da provisão para perdas de crédito esperadas:
  taxa de perda  CR 2019  PECLD
 A - A vencer 0 , 8 %         333.393                       2.537
 B - De 1 à 30 dias 1 4 , 2 1 %         305.168                    43.371
 C - De 31 a 60 dias 1 8 , 1 9 %         262.258                    47.694
 D - De 61 a 90 dias 2 0 , 5 7 %         226.214                    46.537
 E - De 91 a 180 dias 2 4 , 4 4 %         474.161                  115.867
 F - De 181 a 360 dias 4 7 , 3 5 %         671.344                  317.890
 G - Acima de 361 dias 100 ,00%      4.459.905              4.459.905
        6.399.050              5.033.801
 11 - Contas a receber de convênios

2019 2018
CEI Paraisópolis 4.412.662 6.325.976
CEI Jardim Ampliação - - - 3.752.258
CCA Jardim Ampliação - - - 274.730

4.412.662 10.352.964
Circulante 1.708.127 3.087.260
Não circulante 2.704.535 7.265.704

4.412.662 10.352.964
A Entidade possui programas conveniados ao Poder Público - Prefeitura de São Paulo, sendo os registros nessa rubrica

correspondente aos valores firmados em contrato e ainda não recebidos.
Os valores recebidos e ainda não empenhados ficam registrados na rubrica de recursos vinculados a convênios no ativo

circulante em contra partida na rubrica de gastos a incorrer com convênvios no passivo circulante (vide nota explicativa
18)

12 - Imobilizado e bens de direito de uso
(a) Imobilizado
As movimentações do custo e da depreciação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

estão demonstradas nos quadros abaixo:

Saldo em Saldo em
31/12/2018 Adições Baixas Transferências 31/12/2019

Terrenos 183.710.428 - - - - - - - - - 183.710.428
Prédios e edificações 50.829.681 - - - - - - - - - 50.829.681
Veículos 1.170.144 - - - (453.952) - - - 716.192
Aparelhos de som e imagem 720.028 10.792 (24.783) 860 706.897
Material didático e laboratório 685.701 - - - - - - (860) 684.841
Máquinas e equipamentos,
móveis e utensílios 19.260.357 87.302 (229.427) - - - 19.116.676
Equipamentos de Informática 5.302.277 27.220 (199.932) - - - 5.129.566
Equipamentos de Informática Leasing 1.084.970 - - - - - - (1.084.970) - - -
Bens em Comodato - - - - - - - - - - - - - - -
Construções em andamento* 3.224.467 - - - - - - - - - 3.224.467
Total custo 265.988.053 125.314 908.094 (1.084.970) 264.118.747
Prédios e edificações (12.528.048) (1.422.874) - - - - - - (13.950.922)
Veículos (1.140.537) (17.676) 443.350 - - - (714.864)
Aparelhos de som e imagem (543.186) (41.477) 18.361 (860) (567.163)
Material didático e laboratório (624.909) (20.731) - - - 860 (644.780)
Máquinas e equipamentos/
móveis e utensílios (10.029.380) (1.318.919) 164.456 - - - (11.183.844)
Equipamentos de Informática (4.943.581) (124.243) 184.631 - - - (4.883.193)
Equipamentos de informática Leasing (129.139)  - - -  - - - 129.139 - - - 
Total depreciação (29.938.781) 2.945.920 810.797 129.139 (31.944.765)
Saldo líquido 236.049.273 2.820.606 (97.297) (955.831) 232.173.982

Ajustes de
Saldo em exercícios Saldo em

31/12/2017 Adições Baixas Transferên. anteriores 31/12/2018
Terrenos 183.710.428 - - - - - - - - - - - - 183.710.428
Prédios e edificações** 75.213.067 - - - - - - (24.383.386) - - - 50.829.681
Veículos 1.380.453 - - - (210.309) - - - - - - 1.170.144

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 -POR SEGUIMENTO (Em Milhares de Reais)

ATIVO 2019 2018
Assistência                  Assistência

Total Educação Social Total Educação Social
Circulante

Caixa equivalente de caixa 9.097 9.090 8 350 307 43
Recursos vinculados à convênios 1.708 1.708 0 443 89 354
Contas a receber 1.365 1.365 0 4.969 4.694 275
Estoque 306 306 0 88 88 - - -
Impostos a recuperar 2 2 - - - 2 2 - - -
Despesas antecipadas 358 348 11 413 400 13
Outras contas a receber 907 885 22 1.398 1.378 20

Total do circulante 13.745 13.704 41 7.663 6.958 705
Não circulante

Contas a receber 2.705 2.705 - - - 7.266 7.266 - - -
Depósito judicial 2.194 2.194 - - - 2.199 2.199 - - -
Imobilizado 232.174 232.165 9 236.049 236.029 20
Intangível 110 109 0 173 173 - - -
Bens De Direito de Uso 2.696 2.630 66 - - - - - - - - -

Total do não circulante 239.878 239.803 75 245.687 245.667 20
Total do Ativo 253.623 253.507 116 253.350 252.625 725

PASSIVO 2.019 2018
Assistência                   Assistência

Total Educação Social Total Educação Social
Circulante

Fornecedores 1.257 1.248 9 1.918 1.907 11
Obrigações tributárias, trabalh. e sociais 6.062 5.871 191 4.635 4.435 200
Empréstimos 4.481 4.481 0 6.475 6.475
Gastos a incorrer com convênios 1.790 1.790 0 3.410 3.079 331
Estrutura técnica 453 453 - - - 453 453
Mensalidades antecipadas 8.406 8.406 - - - 692 692 - - -
Outras contas a pagar 815 807 8 951 932 19
Arrendamento Mercantil 3.094 3.021 73 951 932 19

Total do circulante 26.359 26.078 281 19.485 18.905 580
Não Circulante

Gastos a incorrer com convênios 2.705 2.705 - - - 7.266 7.266 - - -
Provisão para contingências 1.750 1.750 - - - 2060 2060 - - -
Empréstimos 14.915 14.915 - - - 8545 8545 - - -
Outras contas a pagar 1.379 1.379 - - - 1832 1832 - - -

Total do não circulante 20.748 20.748 0 19.703 19.703 0
Patrimônio Líquido

Patrimônio social 206.515 213.789 (7.273) 215.113 214.949 164
Total do patrimônio líquido 206.515 213.789 (7.273) 215.113 214.949 164
Total do passivo e patrimônio líquido253.623 260.616 (6.993) 253.350 252.625 725

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

1 - Contexto operacional
O Mosteiro São Geraldo de São Paulo (“Entidade”), fundado em 19 de Janeiro de 1950, na cidade de São Paulo-SP,

com seus atos constitutivos registrados no 2º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob o nº 1.533 Livro “A”
nº 3, inscrito no CNPJ sob o nº 61.697.678/0001-60, é uma entidade civil, sem fins econômicos e lucrativos. Tem caráter
educacional, cultural, filantrópico e presta serviços públicos gratuitos de educação, e assistência social por meio da
promoção da infância, adolescência, juventude e adultos, atendendo às suas carências emergenciais de recursos
materiais e humanos, tendo como atividade preponderante, a educação, tudo em consonância com a Lei de Diretrizes
e Bases (“LDB”), a Lei Orgânica de Assistência Social (“LOAS”), o Estatuto da Criança e do Adolescente (“ECA”) e pela
legislação aplicável.

A Entidade possui o CEBAS, e seus pedidos de renovação foram protocolados tempestivamente perante o MEC,
conforme disposições da Lei 12.101/2009, conforme processo 23000028484201894 no dia 29/08/2019, este pedido
de renovação será avaliado com base nos critérios da lei 12.101/2009, levando em consideração as alterações
impostas pela lei 12.868/2013. Até a data da autorização para emissão das demonstrações contábeis, o MEC não
havia julgado o referido processo.  Em consulta efetuada  em  20/04/2020 no site http://siscebas2.mec.gov.br/visao-
publica constatou-se que a Entidade possui o Cebas “em atualização” e que seu último processo de renovação está
em fase de análise, neste caso, todas as isenções estão estendidas até a data da decisão do MEC.

A Entidade está localizada na capital do Estado de São Paulo, onde funciona a matriz e suas sete filiais – os núcleos
sócio-educativos, a saber:
- Vila Morse – Obras Sociais Núcleo I
- CCT Paraisópolis – Obras Sociais Núcleo II
- Monte Kemel – Obras Sociais Núcleo III (Descontinuada em janeiro de 2019)
- CEISER – Obras Sociais Núcleo IV
- Casa Azul Panônia – Obras Sociais Núcleo V * (Descontinuada em janeiro de 2019)
- Casa Azul Santo Américo – Obras Sociais Núcleo VI - Sede das Obras Sociais
- Dona Diva – Obras Sociais Núcleo VII* (Descontinuada em janeiro de 2019)

O custeio destes núcleos de educação e assistência social é apurado levando-se em consideração, os gastos específicos
a eles atribuíveis e aqueles incorridos pelos núcleos de uma maneira geral e que são rateados. Todos os núcleos são
mantidos pelo Mosteiro São Geraldo de São Paulo e são integralmente gratuitos.

Para a consecução de suas finalidades, a Entidade obtém recursos financeiros por meio de mensalidades cobradas pelo
Colégio Santo Américo, sua principal fonte de renda, convênios, doações e rendimentos provenientes de suas
aplicações financeiras.

Regime tributário
A Entidade, nos termos estabelecidos no artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal de 1988 em atendi-

mento ao disposto nos artigos 9º e 14º do Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66, é imune de tributação sobre
seu patrimônio, renda ou prestação de serviço. Ainda de acordo com a Constituição Federal de 1988, através do seu
artigo 195, parágrafo 7º, a Entidade é imune de contribuição para a seguridade social.

O Mosteiro São Geraldo de São Paulo é uma Entidade beneficente de educação e assistência social (possui certificado
de entidades de assistência social) e para usufruir da isenção tributária determinado pela artigo 29 da Lei nº 12.101/
09, alterada pela Lei 12.868/13, e regulamentada pelo Decreto Federal 8.242/14, cumpre os requisitos previstos no
artigo 29 da referida Lei.

Descontinuidade de Operação
A unidade Monte Kemel - Obras Sociais III, Casa Azul Panônia - Obras Sociais Núcleo V e Dona Diva - Obras Sociais Nucleo

VII, foram descontinuadas em janeiro de 2019, causando assim impactos na comparação entre os saldos de 2019 em
relação ao saldos de 2018.

Planos da Administração para reversão dos consecutivos déficits.
Devido aos sucessivos déficits operacionais incorridos nos últimos exercícios, a Entidade implantou em 2018, o Plano de

Reversão de Déficit (“PRD”). Assim, apresentamos os principais pontos previstos para os exercícios vindouros que irão
impactar diretamente o desempenho financeiro da Entidade:

(a) Avaliação das unidades deficitárias, visando a redução dos custos e despesas e consequente melhoria na gestão do
caixa;

(b) Descontinuidade de unidades sociais e reordenamento social, em alinhamento a reformulação legal no que tange
a cota de filantropia com o advento da Lei 12.868/2013;

(c) Revisão no modelo de gestão de ofertas de descontos e bolsas;
Em paralelo, a Administração está executando ações que impactam em modificações na estrutura organizacional, modelo

de gestão e planejamento estratégico. Além, da efetivação e continuidade de projetos como GGRC - Gestão de
Governança, Riscos e Compliance; início da criação em 2019, de um conselho consultivo para acompanhamento e
auxílio nas tomadas de decisões, bem como as projeções financeiras para os exercícios futuros, com o intuito da
reversão dos déficits. Seus objetivos serão ampliados para um plano de maior abrangência, denominado ‘Programa
de Transformação’. Desta forma, o Mosteiro São Geraldo de São Paulo apresentará uma operação economicamente
viável, a recuperação da capacidade de investimentos e redução da dependência de capital de terceiros, contudo,
contratou a empresa Falconi Consultoria de Gestão reconhecida pela capacidade de ajudar as organizações a
construir resultados excepcionais  pelo aperfeiçoamento de seu sistema de gestão;  a empresa Lucrum Brasil que
dispõe do conhecimento e recursos únicos para promover uma redução de custos eficiente e eficaz; e adotou a
implementação de um sistema ERP 100% integrado, o RM TOTVS BACKOFFICE pensando em melhorar seus proces-
sos, ganho em eficiência operacional e otimização de suas rotinas, acurácias das informações e redução de custos.
Com estas ações e de acordo com suas projeções de fluxo de caixa, a Administração conclui que irá cumprir as
obrigações de curto prazo da Entidade.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 27 de abril de 2020.
2 - Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os

pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão e aplicadas a entidades sem finalidade de lucro ITG 2002 R1.

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para
refletir o custo atribuído de terrenos e edificações. No caso de determinados ativos e passivos financeiros, o seu custo
foi ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. Os ativos mantidos para a venda, quando existentes, são
mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda.

Esse é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Entidade no qual o CPC06 / IFRS16 – Operação
de arrendamento mercantil foram aplicados. Mudanças nas principais politicas contábeis estão descritas na nota
explicativa 5.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício
de julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas
que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4.

2.1 - Reapresentação das cifras comparativas
Os saldos comparativos de 31 de dezembro de 2018 apresentados na demonstração do resultado do exercício, estão

sendo reapresentados para fins de comparabilidade a fim de uniformizar a apresentação dos saldos por função:
Demonstração do resultado Original Reclassificação Reapresentado
Custos operacionais

Custo de atendimentos gratuitos Lei 12101/09 - - - (13.452.865) (13.452.865)
Custo com Pessoal - - - (51.782.179) (51.782.179)

Despesas operacionais
Custo de atendimentos gratuitos Lei 12101/09 (13.452.865) 13.452.865 - - -
Gerais e administrativas (74.167.785) 48.395.930 (25.771.855)
Depreciação e amortização (3.261.250) 3.261.250 - - -
Trabalho voluntário (124.999) 124.999 - - -

Total 91.006.899 - - - 91.006.899
3 - Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informa-

ções financeiras são apresentadas em Real, exceto quando indicado de outra forma.
4 - Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que

afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
A prática contábil adotada de acordo com a NBC T 10.19.2.1 e ITG 2002, respeitando os princípios fundamentais de

Contabilidade, em especial o regime da oportunidade e o regime de competência. A entidade reconhece as receitas
e despesas respeitando o Princípio da Competência, conforme ITG 2002 (R1), aprovada pela Resolução 1.409/12

a. Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar

em um ajuste material no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota explicativa 12 – Provisão para crédito liquidação duvidosa;
Nota explicativa 7.e – Prazo de vida útil do ativo imobilizado
Nota explicativa 21 – Provisão para contingência

5 - Mudanças nas principais políticas contábeis
A Entidade adotou em 1º de janeiro de 2019 o CPC 06/ IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil.
Devido aos métodos de transição escolhidos pela Entidade na aplicação dessas normas, as informações comparativas

dessas demonstrações financeiras não foram reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas e,
desta forma, foi apresentada conforme reportado anteriormente.

a) CPC 06/ IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil
O CPC 06/ IFRS 16 estabelece princípios para o  reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arren-

damento e deu-se inicio sua adoção em Janeiro de 2019, a norma trouxe um único modelo de arrendamento,
substituindo o conceito de classificação entre arrendamento mercantil operacional e financeiro.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - POR SEGUIMENTO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Milhares de Reais)

_________2019_________ _______2018_______
Assistência                   Assistência

Total Educação Social Total Educação Social
Receita operacional líquida 68.374 68.321 53 74.295 73.512 783
Custos e despesas operacionais

Custo do atendimento gratuito (11.654) (9.618) (2.036) (13.453) (10.276) (3.177)
Gerais e administrativas (61.322) (61.241) (81) (74.168) (74.154) (14)
Depreciação e amortização (4.741) (4.674) (67) (3.261) (3.261) - - -
Trabalho Voluntário (41) (41) - - - (125) (80) (45)
Outras receitas operacionais 3.711 3.574 137 899 896 3

Resultado operacional
antes do resultado financeiro (5.673) (3.679) (1.994) (15.814) (13.363) (2.451)

Resultado Financeiro
Receitas financeiras 668 668  - - - 1.059 1.057 2
Despesas financeiras (3.621) (3.610) (11) (3.100) (3.100) - - -

(2.953) (2.941) (12) (2.040) (2.042) 2
Déficit do exercício (8.626) (6.620) (2.006) (17.854) (15.405) (2.449)
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CONTINUAÇÃO — MOSTEIRO SÃO GERALDO
Aparelhos de som e imagem 721.497 - - - (1.469) - - - - - - 720.028
Material didático e laboratório 649.065 36.636 - - - - - - - - - 685.701
Máquinas e equipamentos/

móveis e utensílios 18.716.868 494.090 (70.679) 120.077 - - - 19.260.356
Equipamentos e instalações 5.171.636 1.228.328 (12.717) - - - - - - 6.387.247
Construções em andamento 3.344.544 ________ ________ (120.077) ________ 3.224.467
Total custo 288.907.558 1.759.054 (295.174) (24.383.386) ________ 265.988.052
Prédios e edificações** (30.258.334) (1.413.243) - - - 24.383.386 (5.239.857) (12.528.048)
Veículos (1.322.568) (28.278) 210.309 - - - - - - (1.140.537)
Aparelhos de som e imagem (488.644) (55.875) 1.334 - - - - - - (543.185)
Material didático e laboratório (603.186) (21.723) - - - - - - - - - (624.909)
Máquinas e equipamentos,

móveis e utensílios (8.508.092) (1.564.616) 43.328 - - - - - - (10.029.380)
Equipamentos de informática (4.709.538) (375.855) 12.673 ________ ________ (5.072.720)
Total depreciação (45.890.362) (3.459.590) 267.644 24.383.386 (5.239.857) (29.938.779)
Saldo líquido 243.017.196 (1.700.536) (27.530) (5.239.857) 236.049.273
* O saldo em “Construções em Andamento” refere-se a construção de um prédio que será utilizado pela área adminis-

trativa da Entidade. Devido aos déficits apresentados pela mesma, a obra se encontra paralisada por tempo indeterminado,
a Entidade irá retomar a construção assim que possível. Quando concluída, o saldo será reclassificado para “Imoveis”.

** Durante o exercício de 2018 a Entidade efetuou a adequação da vida útil de ativos ao período de tempo a qual a
Entidade espera utilizar o ativo. Com a revisão da vida útil o efeito da contabilização foi de R$ 24.383.386, deste
montante, o saldo de R$ 5.239.857 foi registrado na rubrica de ajuste de exercício anteriores.

Bens de Convênios
O saldo apresentado no quadro de imobilizado é composto também  por bens que foram adquiridos com a verba da

Prefeitura do Municipio de São Paulo após aprovação das prestações de contas com a mesma e assim são apresen-
tados:

____________2019____________ ____________2018____________
 Bens Bens 

próprios Convênios Total próprios Convênios Total
Aparelhos de som e imagem 698.484 8.413 706.897 715.164 4.864 720.028
Máquinas e equipamentos/

móveis e utensílios 19.041.149 75.527 19.116.676 19.165.894 94.462 19.260.356
Total custo 19.739.633 83.939 19.823.573 19.881.058 99.326 19.980.384
Aparelhos de som e imagem (566.322) (841) (567.163) (542.628) (557) (543.185)
Máquinas e equipamentos/

móveis e utensílios (11.170.484) (13.360) (11.183.844)(10.022.122) (7.258) (10.029.380)
Total da depreciação (11.736.806) (14.200) (11.751.006)(10.564.750) (7.815) (10.572.565)
Saldo líquido imobilizado 8.002.827 69 .739  8.072.566 9.316.308 91 .511  9.407.819
A movimentação do custo atribuído, conforme avaliação realizada na adoção do CPC 07, é assim apresentada:

Saldo em Saldo em
31/12/2018 Adições Baixas Transferências 31/12/2019

Terrenos 183.608.987 183.608.987
Prédios e edificações 13.983.230 13.983.230
Veículos 268.351 (94.774) 173.577
Aparelhos de som e imagem 122.044 (11.339) 180 110.885
Material didático e laboratório 25.940 (180) 25.760
Máquinas e equipamentos,
móveis e utensílios 4.445.365 (20.211) 4.425.154
Equipamentos de Informática 408.231 (25.429) 382.802
Total custo 202.862.149 0 (151.753) 0 202.710.396
Prédios e edificações (1.402.368) (467.456) (1.869.824)
Veículos (266.514) (762) 94.081 (173.196)
Aparelhos de som e imagem (77.432) (17.815) 9.520 (180) (85.907)
Material didático e laboratório (23.173) 4.997 180 (17.996)
Máquinas e equipamentos/
móveis e utensílios (1.832.216) (354.666) 28.363 (2.158.519)
Equipamentos de Informática (399.010) (3.990) 25.237 (377.763)
Total depreciação (4.000.713) (839.692) 157.201 0 (4.683.203)
Saldo líquido 198.861.436 (839.692) 5.449 0 198.027.193

Saldo em Saldo em
31/12/2017 Adições Baixas Transferências 31/12/2018

Terrenos 183.608.987 183.608.987
Prédios e edificações 13.983.230 13.983.230
Veículos 342.062 (73.711) 268.351
Aparelhos de som e imagem 122.663 (619) 122.044
Material didático e laboratório 25.940 25.940
Máquinas e equipamentos,
móveis e utensílios 4.469.922 (24.557) 4.445.365
Equipamentos de Informática 408.607 (376) 408.231
Total custo 202.961.412 0 (99.263) 0 202.862.149
Prédios e edificações (934.912) (467.456) (1.402.368)
Veículos (338.769) (1.456) 73.711 (266.514)
Aparelhos de som e imagem (54.820) (23.095) 484 (77.432)
Material didático e laboratório (27.446) 4.273 (23.173)
Máquinas e equipamentos/
móveis e utensílios (1.297.879) (553.331) 18.994 (1.832.216)
Equipamentos de Informática (373.769) (25.627) 386 (399.010)
Total depreciação (3.027.596) (1.066.691) 93.574 0 (4.000.713)
Saldo líquido 199.933.816 (1.066.691) (5.688) 0 198.861.436

(b) Bens de direito de uso – CPC 06/IFRS 16 Operaçõs de Arrendamento Mercantil
Os “Bens de Direito de Uso”, são os contratos de Locações e Leasing vigente em 2019 que foram enquadrados na

norma do CPC 06/ IFRS 16 – Operação de Arrendamento Mercantil, que entrou em vigor no Brasil em 01 de Janeiro
de 2019. Os contratos de Locações e Leasing foram reconhecidos no Ativo não Circulante e contra-partida no passivo
de arrendamento mercantil na mesma proporção.

Bens de direito de uso - Aplicação IFRS 16 –Operação de Arrendamento Mercantil– Jan a Dez de 2019
Ajustes de

Saldo em Transferências exercícios Saldo em
 31/12/2018 Adições Ba ixas   entre rúbricas  anteriores 31/12/2019 
Imoveis 0 2.039.379 0 0 0 2.039.379
Equiptos de Informática 0 1.131.357 0 1.084.970 0 2.216.327
Veiculos 0 315.258 0 0 0 315.258
Total 0 3.485.994 0 1.084.970 0 4.570.963
Imoveis 0 (1.019.691) 0 0 0 (1.019.691)
Equiptos de Informática 0 (568.697) 0 (129.139) 0 (697.836)
Veiculos 0 (157.629) 0 0 0 (157.629)
Total depreciação 0 (1.746.017) 0 (129.139) 0 (1.875.156)
Saldo Liquido 0 1.424.719 0 955.830 0 2.695.807
Isenções
A Entidade aplicou as isenções conforme item 5 da norma CPC 06:

5. O arrendatário pode decidir não aplicar os requisitos dos itens 22 a 49 a:
(a) arrendamentos de curto prazo; e
(b) arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor (conforme descrito nos itens B3 a B8).

Os contratos que aplicamos a isenção de acordo o pronunciamento estão registrato no grupo de despesas alugueis junto
com os contratos de alugueis que não se aplica a norma por não conter caractristica de um arrendamento mercantil.

Tabela de Isenção
Contrato Valor do Contrato Tempo de contrato
Maxtra Locação de Plataforma  3.600 15 dias
Purificar 404 12 meses
Tok Take Maquinas de Café  1.920 12 meses
Unifort  1.796 12 meses

Taxa
A Entidade utilizou como taxa incremental 3,117% a.a em termos nominais. Vide abaixo a abertura dos tipos contratos

e prazo médio.

Contratos por prazo e taxa de desconto
Contratos Prazos Taxas
Imoveis 24 3 , 1 1 7 %
Veiculos 18 3 , 1 1 7 %
Equipamentos de Informatica 32 3 , 1 1 7 %
Impactos no Balanço na adoção inicial
A entidade reconheceu o passivo de arrendamento mercantil na data inicio de adoção A mensuração do Passivo foi

ralizado a valor presente dos pagametos dos contratos, descontado a partir da taxa de juros incremental.
Reconhecemos o ativo de direito de uso na data da aplicação da adoção. A mensuração do ativo de direito de uso ao

valor equivalente ao passivo de arrendamento mercantil, ajustado pelo valor de quaisquer pagamentos de arrenda-
mento antecipados ou acumulados referentes a esse arrendamento que tiver sido reconhecido no balanço patrimonial
imediatamente antes da data da aplicação inicial.

 Os quadros abaixo demonstram as movimentações do passivo e do ativo:

Ativo - Direto de Uso
Saldo em 31/12/2018 - - -
Adoção em 01/01/2019 4.570.963
Depreciação  (1.875.156)
Saldo em 31/12/2019 2.695.807

Passivo de Arrendamento Mercantil
Saldo em 31/12/2018 - - -
Adoção 4.570.963
Ajuste a valor presente (161.424)
Atualização 121.833
Contraprestação Paga (1.437.732)
Saldo em 31/12/2019 3.093.640
A Entidade aplicou o CPC 06/IRS 16 Operações de arrendamento mercantil em todos os contratos com mais de 12 meses

de vigencia. Consideramos todos os contratos com ativo identificável, que seja de uso exclusivo da entidade e que seu
gerenciamento de uso passa a ser da entidade durante o período do contrato.

Vencimento dos Contratos:

Controle de Vencimentos
Vencimento das prestações  Valor

2020  2.866.328
2021  227.312

   3.093.640
13 - Fornecedores

2019 2018
Fornecedores 1.257.390 1.918.387

1.257.390 1.918.387
Em 31 de dezembro de 2019 a Entidade possuía obrigações com fornecimento de serviços de R$727.270 e fornecimento

de materiais de R$ 530.120.
14 - Obrigações tributárias, trabalhistas e sociais

2019 2018
Provisão para férias e 13º salários 2.925.058 3.034.116
Salarios  e outros valores a pagar 1.341.999 16.215
IRRF de terceiros a recolher 1.161.681 934.579
FGTS a recolher 375.981 365.444
INSS de terceiros a recolher 228.504 253.933
PIS/COFINS/CSLL de terceiros a recolher 15.966 13.949
Abono salarial - - - 453
Contribuição sindical 4.967 8.666
PIS sobre folha de pagamento 407 407
ISSQN de terceiros a recolher 7.433 7.595

6.061.998 4.635.359

15 - Empréstimos
Os empréstimos são na modalidade de capital de giro e estão sendo utilizados para liquidação das obrigações de curto

prazo. Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por recebíveis e não possuem clausulas de covenants.
A composição dos empréstimos pode ser assim demonstrada:

Empréstimos Taxas  Curto Longo Curto Longo
 Contratuais  Prazo Prazo Prazo Prazo

% a.a Vencimentos 2.019 2.019 2.018 2.018
Banco Itau 16 ,76% 16/11/2023 2.181.818 6.363.637 6.475.221 8.545.455
Bradesco 1 2 , 6 8 % 30/09/2024 666.270 3.184.613 - - - - - -
Banco do Brasil* 9 , 6 0 %  25/10/2022 1.633.333 5.366.667 - - - - - -

 4.481.421 14.914.916 6.475.221 8.545.455
* Taxa Média do CDI acrescido de sobretaxa efetiva de 4 (quatro) pontos percentuais ao ano.
Abaixo a movimentação dos saldos para os anos de 2019 e 2018:

31/12/2018  Captação Juros  Amortização  31/12/2019
Itaú 15.020.676 - - - 229.273 (6.704.494) 8.545.455
Bradesco - - - 4.000.000 295.698 (444.815) 3.850.883
Banco Brasil - - - 7.000.000   - - - - - -  7.000.000
 15.020.676 11.000.000 524.971 (7.149.309) 19.396.338

 31/12/2017 Captação Juros Amortização 31/12/2018
Itaú 3.029.400  22.400.000 156.361 (10.565.085) 15.020.676
 3.029.400 22.400.000 156.361 (10.565.085) 15.020.676
O fluxo de pagamentos dos empréstimos e financiamentos é como segue:

2020 4.481.421
2021 5.633.863
2022 5.587.021
2023 2.948.468
2024 745.565

 19.396.338
16 - Gastos a incorrer em convênios
Os Gastos a incorrer em convênios apresentam os valores que a Entidade tem a aplicar referente as Subvenções

recebidas no exercício. As receitas referem-se aos gastos que foram empregados nos convênios ao longo do exercício
social, os rendimentos provém das aplicações financeiras com restrição, devoluções são decorrentes do encerramento
de convênios devido ao fechamento das unidades, encerrando assim os contratos de subvenções, e por fim, os ajustes
são valores que se alteram durante o ano referente a PerCapta da unidade.

 Abaixo demonstramos a movimentação do curto prazo:

____________________________ 2019 ______________________________
Saldo a

Saldo em Devolução/  incorrer em
 31/12/2018 Receitas (-) Rendimentos(+)  Ajustes Apropriação 31/12/2019

Vila Morse 11.358 (11.358)
Paraisópolis 1.865.288 (1.838.156) 2.579 51.913 1.708.127 1.789.751
Dona Diva 1.533.179 (164.178) 502 (1.369.503)

3.409.825 (2.002.334) 3.080 (1.328.948) 1.789.751

Abaixo demonstramos a movimentação do longo prazo:
____________________________ 2019 ______________________________

Saldo em         Saldo a Incorrer em
 31/12/2018 Devolução s/Ajuste(-) 30/06/2019

Vila Morse 0
Paraisópolis 4.560.588 (1.856.053) 2.704.535
Dona Diva 2.705.116 (2.705.116)

7.265.704 (4.561.169) 2.704.535
CP + LP 10.675.529 (2.002.334) 3.080 (5.890.117) 4.494.286
A seguir, apresentamos a natureza do convênio vinculado:
Obras Sociais – Núcleo II
a. CEI Paraisópolis – CNPJ 61.697.678/0003-21 (Paraisópolis)
Convênio destina-se ao atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil Dom José Gaspar, segundo

as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Diretoria de
Educação do Butantã. O atendimento é integralmente gratuito para 232 crianças na faixa etária de zero a cinco anos
e 11 onze meses de idade.

17 - Estrutura técnica (receita diferida)

2019 2018
Sapore S.A. (“Sapore”) 1.832.222 2.285.555
Total 1.832.222 2.285.555
Circulante 453.333 453.333
Não circulante 1.378.889 1.832.222
Em janeiro de 2018, o Entidade firmou contrato de parceria com a Sapore para locação de espaço e uma das cláusulas

deste contrato consta recebimento de valor de R$ 2.720.000 a título de cessão de direito de uso (estrutra técnica).
Este valor foi recebido em 2018 e será apropriado na receita pelo prazo de 72 meses (a partir da assinatura do contrato)

até o final de sua vigência.
18 - Mensalidades antecipadas

2019 2018
Mensalidades antecipadas 8.406.248 692.084

8.406.248 692.084
O saldo de mensalidades antecipadas nas demonstrações financeiras referem-se, substancialmente, às matrículas e

mensalidades recebidas antecipadamente, onde serão reconhecidas ao resultado do exercício de acordo com o
regime de competência.

Devido a uma nova política de rematrícula para o ano de 2020, o Colégio Santo Américo, obteve uma adoção muito
positiva de seus clientes, aumentando significativamente os valores antecipados das mensalidades do exercício de
2020.

19 - Provisão para contingências e depósitos judiciais
a. Provisão para contingências
A Entidade é parte envolvida em processos trabalhistas e tributários, e estão discutindo essas questões tanto na esfera

administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para
as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela
opinião de seus consultores legais externos. Para cobertura das perdas consideradas como prováveis, foram consti-
tuídas provisões nos montantes indicados a seguir:

2019 2018
Trabalhistas 1.750.156 2.060.000

1.750.156 2.060.000
Movimentação dos processos no exercício

2018 Adição Reversão 2019
Trabalhista 2.060.000 280.631 (590.475) 1.750.156

2.060.000 280.631 (509.475) 1.750.156
Além dos processos acima mencionados, em 31 de dezembro de 2019 existem outros processos e obrigações cíveis e

trabalhistas avaliadas pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível no montante de R$ 771.281 (R$
635.846 em 2018). A maioria das reclamações contra a Entidade são por motivos de solicitação de Insalubridade e
Equiparação Salarial.

b. Depósitos judiciais
Estão registrados nesta conta os depósitos judiciais fiscais, atualizados pelos índices oficias até a data do balanço, sendo

esta sua movimentação e composição:

2018 Adições Baixas 2019
Tributária   (i) 2.199.176 135.907 (140.740) 2.194.342

2.199.176 135.907 (140.740) 2.194.342
(i) A Entidade possui processo judicial para reconhecer o direito líquido e certo da empresa à imunidade prevista no art.

195, Parágrafo 7º da Constituição Federal, afastando a inconstitucional exigência do recolhimento da constribuição
ao PIS, tal como atualmente previsto na Medida Provisória nº 2158-35/01, de 24 de agosto de 2001. Os valores
questionados foram depositados em juízo.

20 - Patrimônio líquido
Patrimônio social
Conforme o Estatuto Social, o patrimônio social, receitas, recursos e eventual superávit operacional serão aplicados

integralmente no país, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais; sendo vedada qualquer forma
de distribuição de resultados, dividendos, beneficiações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob qualquer
forma ou pretexto.

O déficit do exercício, será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e
de acordo com a Resolução CFC Nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15 que prescreve que
o valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição
para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

Ajuste de avaliação patrimonial
(i) No momento da aplicação pela primeira vez das normas do CPC, foi constituído o ajuste em decorrência da atribuição

do “deemed cost” da rubrica de imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação elaborado por consultoria
especializada. O ajuste de avaliação patrimonial está sendo realizado por depreciação ou baixa dos bens reavaliados
contra o superávit acumulado. Não foram constituídos o imposto de renda e a contribuição social diferidos em decor-
rência de a Entidade possuir imunidade tributária. O Valor da Avaliação Patrimonial em 2019 é de R$ 198.027.193 (R$
198.861.436 em 2018).

(ii) A Entidade possui saldo de reavaliação de imóveis, realizada antes da adoção mencionada no item (i) no valor de R$
2.230.464 em 2019 (R$ 2.672.265 em 2018).

21 - Receita operacional
A Entidade gera receita principalmente pelas atividades educacionais desenvolvidas, entre outras, nos cursos de ensino

básico. Receitas patrimoniais incluem valores recebidos com locação de espaço. Além de receitas com convênios que
correspondem a valores recebidos de órgões públicos.

2019 2018
Receita de ensino 75.238.119 77.478.916
Receitas com convênios – educacional 1.948.937 2.850.725
Receitas com convênios – assistencial 53.397 435.419

77.240.453 80.765.060
Cancelamentos e devoluções (42.665) (178.373)
Bolsas institucionais e sindicais (4.684.861) (2.783.506)
Descontos sobre mensalidades (4.138.902) (3.508.422)

(8.866.428) (6.470.301)
68.374.023 74.294.759

22 - Custos e despesas operacionais
Por função 2019 2018
Custos do atendimento gratuito Lei 12101-09 11.653.804 13.452.865
Custos com pessoal 40.378.330 51.782.179
Despesas gerais e administrativas 25.726.165 25.771.855 

77.758.299 91.006.899
Custo com pessoal 40.378.330 51.782.179
Despesas com pessoal administrativo 15.836.870 15.672.081
Despesas com serviços 7.181.402 8.063.387
Despesas administrativas 1.678.944 3.609.743
Despesas com depreciação e amortização 4.741.067 3.261.250
Despesas com convênios - educacional 1.948.937 2.850.725
Serviços básicos 2.142.745 2.011.485
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa 995.144 1.281.003
Despesas com materiais de consumo 1.300.508 914.212
Despesas com manutenção 776.497 680.304
Despesas com convênios - assistencial 53.397 435.420
Despesas com veículos 104.376 126.248
Despesas com impostos* 215.842 48.276
Despesas com propaganda e marketing 17.392 5.539
Despesas com trabalhos voluntários 41.365 124.999
Outras despesas 345.483 140.048

77.758.299 91.006.899
*Em 2019 a Entidade efetuou o pagamento da Taxa de Licença de acessibilidade e taxa de regularização do imóvel

no valor de R$ 174.099.
23 - Resultado financeiro 2019 2018
Receitas financeiras    
Rendimento financeiro 286.994 571.562
Outras receitas financeiras 381.438 487.806
 668.432 1.059.368
Despesas financeiras
Descontos concedidos (2.753.053) (2.538.950)
Outras despesas financeiras (868.645) (560.600)

(3.621.698) (3.099.550)
24 - Outras receitas operacionais

2019 2018
 Patrimoniais 1.645.512 898.518
 Recuperação de despesas e reembolsos (i) 1.464.464 - - -
 Donativos e promoções 559.673 - - -
 Voluntários 41.366 - - -

3.711.015 898.518
(i) Refere-se a reembolso de gastos da Sapore, bem como recuperação de valores de multas pagas referente ao FGTS

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de colaboradores que foram reentregrados.
25 - Benefícios sociais ofertados
A Entidade oferece bolsas educacionais para alunos carentes, seguindo os critérios conforme a Lei nº 12.101/09, não

cobra mensalidades, taxa de matrícula ou custeio de material didático dos alunos bolsistas.
Na concessão de bolsas educacionais a Entidade utiliza o critério de renda conforme manda os critérios da Lei 12.101/

09: A bolsa de estudo integral e concedida ao aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de
1,5 (um e meio) salários mínimos. A bolsa de estudo parcial é concedida ao aluno cuja renda familiar mensal per
capita não exceda o valor de 3 (três) salários mínimos. De acordo com a Lei nº 12.101/09: Para fins de concessão
ou renovação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação
básica, regular e presencial, deverá: III - conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de
estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. § 1º Para o cumprimento da proporção descrita no inciso III do
caput, a entidade poderá oferecer bolsas de estudo parciais, observadas as seguintes condições: I-no mínimo, 1
(uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes; II - bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta
por cento), quando necessário para o alcance do número mínimo exigido, conforme definido em regulamento.

A Entidade desenvolveu suas atividades de educação e assistência social por meio de seus núcleos que estão concen-
tradas no Estado de São Paulo:

Núcleos Crianças atendidas Educação infantil Assistência social
Vila Morse 134 134 - - -
Paraisópolis 232 232 - - -
C.E.I.SER 238 159 79
Total 604 525 79
Projetos de Educação Infantil
Bolsas de Estudos Integrais Educação Infantil de 0 a 5 anos 100% gratuitas.
O projeto Educação Infantil no Mosteiro São Geraldo, tem por finalidade promover a primeira etapa da educação básica,

objetivando o desenvolvimento integral da criança até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade, de acordo com o artigo 29 da LDB, dessa forma, o Mosteiro São
Geraldo aplicou recursos em gratuidade de 100% na educação básica em tempo integral.

Conforme determina a Lei 12.101/2009, artigo 13 e incisos, a Entidade demonstra no quadro a seguir a oferta das bolsas
de estudo com o quantitativo de alunos beneficiados, na relação de 1 (uma) bolsa de estudo integral, para cada 5
(cinco) alunos pagantes, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Quadro da distribuição do número de bolsas de estudo
- quantitativo de alunos em 31 de dezembro de 2019 (aplicação 1x5)

Educação básica 2019 2018
1- Alunos base 1.742 1.989
2 - Alunos pagantes 1.135 1.227
3- Necessidade: 1/5 227 246
(+) Bolsas de estudo integrais 525 697
(+) Outras bolsas de 100% - sindicais e institucionais 78 65

4 - (=) Total de bolsas de estudo – Cebas 604 697
5- (+) Benefícios complementares (conversão) - - - - - -
6- (=) Diferença de bolsas de estudo a maior 382 452
Quadro da distribuição do número de bolsas de estudo

- quantitativo de alunos em 31 de dezembro de 2019 (aplicação 1x9)
A Entidade beneficiou alunos com bolsas de estudo, na seguinte proporção: 529 alunos com bolsas de estudo integrais,

e ainda, bolsas de sindicais e institucionais para 78 alunos. Na relação com o mínimo devido (1 bolsa de estudo para
cada 5 alunos pagantes), foram concedidas 382 bolsas de estudo acima do mínimo devido para o cumprimento da
Lei 12.101/2009

Projetos de assistência social
Projeto de núcleos sócio - educativos, inclusive com preparação para o mundo do trabalho:
Projeto Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos.
O Mosteiro São Geraldo atendeu crianças e adolescentes em 2018 entre 6 a 18 anos, e visou assegurar aos mesmos,

em situação de risco ou vulnerabilidade social, espaços de referência e de participação que garantam a ampliação do
universo de trocas culturais, acesso à tecnologia da informática e a experimentação da participação na vida pública,
funcionando no contra turno escolar, proporcionando lhes atividades esportivas, idiomas, culturais e ocupacionais,

alimentação, orientação sobre saúde, higiene pessoal, sexualidade, oficinas de preparação para o mundo do trabalho
de robótica, informática.

26 - Certificados, imunidades, isenções e renúncia fiscal
Certificados, imunidades e isenções
O Mosteiro São Geraldo de São Paulo possui imunidade de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços prestados, com

base no artigo 150 da Constituição Federal. Destacamos também o seguinte:
Contribuição Patronal ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) - o Mosteiro São Geraldo de São Paulo, pessoa

jurídica constituída sob forma de associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos,
beneficente de assistência social, reconhecida de utilidade pública, é detentora do Certificado de Entidade Beneficen-
te de Assistência Social - CEBAS.

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS emitido pela Secretaria de Educação Básica
do Ministério da Educação para o período de 01/01/2013 a 31/12/2015, através da Portaria nº 1.137, de 03/11/2017
no D.O.U. nº 211, do dia 03/11/2017. O processo de renovação de nº 23000.006044/2015-33 protocolado em 08/
05/2015 para os períodos de 01/01/2016 à 31/12/2018 e o processo de renovação nº 23000.0028484/2018-94 para
o período de 01/01/2019 à 31/12/2021 foi encaminhado dentro do prazo legal, e aguarda julgamento no Ministério
da Educação. Os Processos protocolizados asseguram a validade do Certificado e da Certidão de Fins Filantrópicos
até a conclusão de análise dos mesmos, conforme disposto no Decreto 8.242, de 23 de maio de 2014, caput do artigo
8º e em seu § 1º, motivo pelo qual nenhuma provisão foi efetuada nas demonstrações contábeis referentes às
imunidades patronais usufruídas no exercício, nos termos do § 7º, artigo 205 da Constituição Federal e do artigo 29
da Lei nº 12.101/2009.

Isenções previdenciárias usufruídas
Para atender aos requisitos da legislação pertinente, a Entidade registra em contas de resultado os valores relativos às

isenções previdenciárias gozadas. Esses valores anuais equivalem à Isenção Usufruída - INSS.

Imunidade usufruída: 2019 2018
Total INSS Educacional 11.626.160 12.114.114
Total INSS Assistencial 273.033 338.309
Total Pis/Cofins 484.104 2.719.597
Total da Isenções 12.383.297 15.172.020
Renúncia fiscal
Em atendimento a ITG 2002(R1) - entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução CFC n.º 1.409/12 e

alterada pela resolução 2015/ITG 2002(R1) em setembro de 2015, a Entidade por julgamento, apresenta a seguir
a relação dos tributos (impostos e contribuições) objetos de renúncia fiscal com as respectivas alíquotas incidentes:
• Incidentes sobre a receitas tributáveis ( PIS 0,65%, COFINS 3%)
• Incidentes sobre o superávit do exercício (IR e CS 34%)
• Incidentes sobre a folha de pagamento (INSS patronal, terceiros e SAT )
• PIS (Programa de Integração Social) - contribuição de 1% incidente sobre o montante de folha de pagamento.

27 - Instrumentos financeiros
A forma de identificação e condução dos riscos é de suma importância para a gestão da Entidade. A administração da

Entidade é responsável pela gestão de riscos garantindo que todos os riscos financeiros sejam identificados, avaliados
e gerenciados de forma apropriada. A Entidade não participa de quaisquer negociações de instrumentos financeiros
derivativos.

A Entidade está exposta a risco de crédito, liquidez e taxa de juros.
Risco de crédito
O risco de crédito refere-se, principalmente, às disponibilidades e as contas a receber da Entidade. Para minimizar seus

riscos, a Entidade realiza transações com bancos de primeira linha e além de revisar exposição ao risco de perda
esperada do contas a receber de forma individualizada

Risco de liquidez
O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos de seus ativos e passivos, o que

pode resultar na incapacidade da Entidade em cumprir com suas obrigações nos prazos estabelecidos. A Entidade vem
utilizando de empréstimos com instituições financeiras para garantir o cumprimento de suas obrigações, presentes e
futuras.

O quadro a seguir analisa os passivos e instrumentos financeiros da Entidade, por faixas de vencimento, correspondentes
ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Os valores divulgados no quadro a seguir são os fluxos de caixa não descontados contratados e, portanto, podem não
ser conciliados com os valores contábeis.

Valor Valor Menos de Entre  1  e Entre  2  e
Em 31 de Dezembro de 2019 contábil Contratado 1 ano 2 anos 5 anos
Fornecedores 1.257.390 1.257.390 1.257.390 - - - - - -
Empréstimos 19.396.338 20.789.743 4.464.458 5.751.578 9.167.524
Arrendamentos 3.093.640 3.093.640 2.866.328 227.312 - - -
Risco de taxa de juros
O risco de taxa de juros decorre da captação de empréstimos de curto e longo prazo. As taxas de juros sobre estes

empréstimos encontram-se mencionadas na Nota 15.
A Entidade está exposta a risco de oscilação das taxas de juros quando ocorre um descasamento entre as taxas de juros

atualmente praticadas e as taxas de juros de mercado. Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade apresentava
exposição a taxa de juros no montante de R$ 19.396.338 (R$ 15.020.676 em 2018).

Adicionalmente a Entidade mantém parcela substancial de suas aplicações financeiras e recursos vinculados à convênios
indexadas à variação do CDI. Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade apresentava exposição líquida a taxa de juros
no montante de R$ 9.089.050 (R$ 783.304 em 2018) em aplicações financeiras e recursos vinculados à convênios
remuneradas em CDI.

Instrumento financeiro por categoria
Ativos, conforme balanço patrimonial

31 de dezembro de 2019 Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa (Nota 8) 9.003.126
Recursos vinculados à convênios (Nota 9) 94.044
Contas a receber (Nota 10) 1.365.249
Contas a receber com convênios (Nota 11) 1.708.127

12.170.546
31 de dezembro de 2018 Custo amortizado
  Caixa e equivalente de caixa (Nota 8) 350.069
  Recursos vinculados à convênios (Nota 9) 443.993
  Contas a receber (Nota 10) 1.881.380
  Contas a receber com convênios (Nota 11) 3.087.260

5.762.702
Passivos, conforme balanço patrimonial

31 de dezembro de 2019 Custo amortizado
Empréstimos (Nota 15) 19.396.388
Fornecedores (Nota 13) 1.257.390
Arrendamentos (Nota 12b) 3.093.640
Gastos a incorrer com convênios (Nota 16) 4.494.286

28.241.704
31 de dezembro de 2018 Custo amortizado

Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 15.020.676
Fornecedores (Nota 13) 1.918.387
Gastos a incorrer com convênios (Nota 16) 10.675.529

27.614.592
27 - Partes relacionadas
a) A entidade possui as seguintes operações com partes relacionadas

Ativo   Passivo Despesas
Abadia São Geraldo 953.849 2.085.125 1.111.481
Saldo em 2019 953.849 2.085.125 1.111.481
Saldo em 2018 - - - 145.159 701.259
Os saldos da Entidade com a Abadia São Geraldo são substancialmente relacionados aos aluguéis dos imóveis.
b) Serviço Voluntários de Dirigentes Estatutarios

2019 2018
Diretoria Estatutária 31.499 31.505
Os valores correspondentes aos serviço voluntários dos dirigentes estatutários estão apresentados na Nota 22 como

Despesas com trabalhos voluntários.
28 - Eventos Subsequente
Diante da atual situação em consequência da pandemia de Covid-19, a Administração do Mosteiro São Geraldo tem

tomado medidas para preservar a integridade de suas pessoas e ativos, com ações como a divulgação de informações
sobre higiene pessoal, o isolamento social e o apoio às famílias do entorno que necessitam de assistência social no
tocante à doação de cestas básicas, em parceria com a Associação de Pais e Alunos do Colégio Santo Américo, bem
como a manutenção da continuidade dos seus negócios.

Embora os resultados de 31 de dezembro de 2019 não tenham sido afetados de maneira relevante, não é possível
prever por quanto tempo esse tema se prolongará, nem as consequências na economia e em seus negócios. Contudo,
diante dos fatos já ocorridos e de ações governamentais em todo o País, poderá haver redução de demanda,
eventuais problemas de suprimentos e impactos na força de trabalho, dentre outras consequências, que poderão
afetar adversamente as operações da Entidade. Tais fatores também poderão causar impactos na geração de caixa,
nos índices de liquidez e na recuperabilidade de ativos, os quais, todavia, não são passíveis de mensuração nesse
momento.

Entretanto, para que este impacto seja o menor possível, o Mosteiro São Geraldo vem atuando fortemente no relacio-
namento com seus clientes e parceiros, para entender cada caso nesse momento de dificuldade, além de manter suas
atividades educacionais, atuando de forma on-line e com um feedback muito positivo de seus clientes em relação ao
conteúdo, à metodologia e ao suporte Educacional. E toda a sua área administrativa está atuando em home office.

Cristiano Claudenor Oliveira Carvalho - Diretor Presidente - CPF:265.660.308-08
Alan Brito Fernandes - Contador - CT/CRC 1SP 318471/O-6 - CPF. 323.178.138-80

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Diretores e Administradores do Mosteiro São Geraldo de São Paulo
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Mosteiro São Geraldo de São Paulo (“Entidade”), que compreendem o

balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 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 Mosteiro São Geraldo de São Paulo 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 responsabili-

dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foi conduzido sob a res-

ponsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 30 de abril de
2019, com ressalva sobre os valores correspondentes àquelas demonstrações financeiras, que não foram
reapresentados em decorrência da adequação da vida útil do imobilizado, de exercícios anteriores, uma vez que
os efeitos foram registrados integralmente na rubrica de ajustes de exercícios anteriores, em déficits acumulados,
na demonstração da mutação do patrimônio líquido, sem ter sido efetuada a retificação dos valores corresponden-
tes para fins de comparabilidade.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-

ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Entidade continuar operando, 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 adminis-
tração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão li-

vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria, 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 rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade
operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 29 de abril de 2020

PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes — CRC 2SP000160/O-5
Mairkon Strangueti Nogueira — Contador CRC 1SP255830/O-3
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FUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOS
C.N.P.J. n.º 52.803.319/0001-59

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em reais)
Ativo    NE         31/12/2019         31/12/2018
Circulante  130.657.881,74  129.717.205,95
Caixa e Equivalentes de Caixa 97.399.948,95 92.162.320,43
Caixa e Bancos 4 33.323,29 61.551,74
Aplicações Financeiras 4 97.351.162,76 92.085.305,79
Investimentos - Capitalização Portocap 15.462,90 15.462,90

Convênios Públicos - Recursos Com Restrições 3.810.846,28 4.239.774,29
Caixa e Bancos 4 3.810.846,28 4.239.774,29

Créditos e Valores 29.447.086,51 33.315.111,23
Valores a Receber 34.432.864,84 37.865.206,50
(-) Redução ao Valor Recuperável do Ativo 10 (8.960.433,85) (7.756.432,27)
Adiantamento Diversos 396.108,95 418.546,84
INSS ISSF a Recuperar 8 134.324,28 124.187,26
Despesas Pagas Antecipadas a Apropriar 3 - d 32.821,50 40.650,02
Estoques 3 - c / 5 3.411.400,79 2.622.952,88

Não Circulante    67.614.460,42    60.322.036,45
Realizável a Longo Prazo 838.349,98 789.583,65
Depósitos Judiciais 3 - e 838.349,98 789.583,65

Imobilizado Tangível 59.462.040,64 59.452.027,76
Imobilizações Técnicas 6 80.447.769,70 78.940.666,91
(-) Depreciações Acumuladas (20.985.729,06) (19.488.639,15)

Imobilizado Ministério da Saúde 7.243.820,26 -
Imobilizações Técnicas 6 / 27-c 9.521.239,72 -
(-) Depreciações Acumuladas (2.277.419,46) -

Bens Cedidos em Comodatos-Darcy Vargas 69.049,54 79.225,04
Imobilizações Técnicas - Comodato 6 170.240,51 174.054,00
(-) Depreciações Acumuladas - Comodato (101.190,97) (94.828,96)

Intangível 7 1.200,00 1.200,00
Imobilizações Técnicas             1.200,00             1.200,00

Total do Ativo  198.272.342,16  190.039.242,40

Passivo    NE         31/12/2019         31/12/2018
Circulante    25.154.051,50    23.835.908,92
Impostos / Obrigações 21.343.205,22 19.596.134,63
Impostos/Taxas/Contr. Sociais a Recolher 1.757.297,06 1.611.511,69
Salários/Direitos Trabalhista 2.332.520,29 2.045.447,60
Adto.Clientes / FMS SUS / Créd.Convênios a Identificar 446.356,61 146.998,38
Contas a Pagar/Fornecedores 9.912.024,66 8.835.148,30
Férias a Pagar 3 - i 3.974.695,69 3.877.891,85
FGTS S/Férias a Pagar 3 - i 317.975,68 310.231,35
Honorários Fixos/Variáveis/Pesquisas a Pagar 2.602.335,23 2.768.905,46

Convênios/Subvenções a Realizar 3.810.846,28 4.239.774,29
Convênios/Subvenções a Realizar 24 3.810.846,28 4.239.774,29

Não Circulante      9.176.938,05    12.747.124,88
Provisão de Contingências 576.473,04 2.397.731,63
Provisão para contingências 10 / 28-b 576.473,04 2.397.731,63

Convênios/Subvenções a Incorporar - 10.349.393,25
Imobilizado - Ministérios da Saúde - 9.034.625,33
Obras - Ministérios da Saúde - 1.314.767,92

Bens Recebidos em Doação a Realizar 1.356.644,75 -
Imobilizados Receb.em Doação a Realizar 25 / 27 - a 1.219.617,87 -
Máquinas Recebidas em Doação a Realizar 27 - b 137.026,88 -

Imobilizados Adquiridos C/Verbas Públicas 7.243.820,26 -
Imobilizado - Ministérios da Saúde 27 - c 7.243.820,26 -

Patrimônio Líquido  163.941.352,61  153.456.208,60
Patrimônio Social 29 132.762.840,38 117.257.050,82
Ajuste de Exercícios Anteriores 29 - b 1.806.983,38 -
Ajuste de Avaliação Patrimonial 29 - c 1.003.085,15 2.283.935,52
Reserva Para Expansão 28 - a 12.469.165,43 18.835.209,14
Reserva Para Contingências 28 - b 9.693.860,31 11.194.974,85
Superávit do Exercício 29 - f      6.205.417,96      3.885.038,27

Total do Passivo  198.272.342,16  190.039.242,40

Demonstrações do Resultado do Período
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em reais)

Receitas  NE           31/12/2019           31/12/2018
Receitas Gerais    160.876.875,87    154.387.322,19
Receitas Operacionais 1 48.324.163,77 142.850.490,43
Receitas de Prestação de Serviços 1 51.093.356,86 145.703.922,30
(-) Deduções S/Receitas de Prestação de Serviços 10 (2.769.193,09) (2.853.431,87)

Receitas Sociais 2.940.088,29 3.055.615,67
Patrocínios 55.000,00 -
Doações - 528.300,00
Doações de Medicamentos e Materiais Hospitalares 13 2.885.088,29 2.527.315,67

Receitas Financeiras 5.774.707,69 6.035.336,52
Receitas Financeiras 5.774.707,69 6.035.336,52

Outras Receitas 1.181.715,55 90.356,16
Realização de Depreciação S/Bens Doado 18 49.394,55 -
Recuperação de Despesas 16 104.383,09 11.806,74
Outras Receitas 17 301.268,77 78.549,42
Realização de Dep.S/Bens Adquiridos C/Verbas Públicas 19 726.669,14 -

Reversão de Contingência 373.011,69 -
Reversão de Provisão Para Contingências 373.011,69 -

Receitas com Convênios / Auxílios e Subvenções 2.283.188,88 2.355.523,41
Ministério da Saúde 189.196,80 71.604,44
Secretaria Estadual da Saúde 100.106,65 -
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas 1.759.975,61 1.614.423,99
Secretaria Municipal da Saúde 233.909,82 669.494,98

Compensações    129.980.771,68    122.104.822,19
Isenção Contribuição Prev. Patronal - INSS 20 11.622.040,76 11.528.883,95
Isenção COFINS 20 4.694.111,39 4.543.119,96
Isenção PIS 20 415.084,18 407.172,87
Gratuidade 21 112.097.535,35 104.462.845,41
Trabalho Voluntário 22 1.152.000,00 1.162.800,00

Despesas
Despesas Gerais / Custos (154.671.457,91) (150.502.283,92)
Custos SUS e não SUS (136.813.038,30) (132.900.747,21)
Internação SUS (69.198.223,41) (66.164.565,60)
Ambulatorial SUS (42.899.311,92) (38.298.279,83)
Internação Não SUS (18.420.280,51) (21.149.796,36)
Ambulatorial Não SUS (6.295.222,46) (7.288.105,42)

Despesas Gerais - Fundação Oswaldo Ramos (5.257.981,11) (5.237.600,77)
Pessoal (641.913,66) (478.452,92)
Locações e Serviços (187.383,91) (150.928,34)
Administrativas (623.858,54) (113.036,68)
Depreciações / Amortizações (612.876,56) (50.366,90)
Material Pesquisa e Protocolos (274.403,03) (202.892,85)
Manutenção e Conservação (62.542,21) (2.622,53)
Serviços de Terceiros-PJ e PF (2.513.379,51) (2.909.551,32)
Financeiras (114.682,08) (106.962,98)
Tributárias (89.215,43) (19.909,70)
Despesas com Perdas / Contingências (137.726,18) (1.202.876,55)

Despesas com Convênios / Auxílios e Subvenções (2.283.188,88) (2.355.523,41)
Ministério da Saúde (189.196,80) (71.604,44)
Secretaria Estadual da Saúde (100.106,65) -
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas (1.759.975,61) (1.614.423,99)
Secretaria Municipal da Saúde (233.909,82) (669.494,98)

Despesas Gerais - Hospital do Rim (10.317.249,62) (10.008.412,53)
Pessoal (3.540.045,68) (3.364.744,57)
Locações e Serviços (420.597,70) (413.857,70)
Administrativas (449.287,37) (468.007,61)
Depreciações / Amortizações (257.594,01) (278.875,27)
Material Pesquisa e Protocolos (2.437.992,24) (2.426.455,47)
Manutenção e Conservação (158.982,95) (153.100,41)
Serviços de Terceiros-PJ e PF (3.019.956,68) (2.871.175,08)
Tributárias (25.052,94) (28.175,13)
Outras Despesas (7.740,05) (4.021,29)

Compensações (129.980.771,68) (122.104.822,19)
Isenção Contribuição Prev. Patronal - INSS (11.622.040,76) (11.528.883,95)
Isenção COFINS (4.694.111,39) (4.543.119,96)
Isenção PIS (415.084,18) (407.172,87)
Gratuidade (112.097.535,35) (104.462.845,41)
Trabalho Voluntário     (1.152.000,00)     (1.162.800,00)

Superávit do Exercício        6.205.417,96        3.885.038,27

1. Contexto Operacional: A Fundação Oswaldo Ramos, sucessora por transformação do Instituto Paulista
de Estudos e Pesquisas em Nefrologia e Hipertensão - IPEPENHI, constituída sob a forma de fundação, é
uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, dedicada ao ensino de graduação e pesquisa clí-
nica, mantenedora do Hospital do Rim que se dedica ao tratamento de doenças renais, hipertensão, diabetes
e suas consequências no sistema cardiocirculatório, com atendimento direcionado aos pacientes do Sistema
Público de Saúde (SUS), que recebem o mesmo padrão de tratamento que os demais pacientes de diferen-
tes níveis sociais. Seu trabalho é referência internacional, sendo considerado líder mundial em Transplantes
Renais. Goza de imunidade tributária por ser qualificada de Utilidade Pública Estadual e Municipal pela Lei
6.226, de 11.11.1988 e Decreto 23.699, de 10.04.1987, respectivamente e certificada pelo Conselho Nacional
de Assistência Social como Entidade Beneficente de Assistência Social em 18 de dezembro de 1995, através
da Resolução nº 151. Tem sede e foro na Rua Borges Lagoa Nº. 960, na Capital do Estado de São Paulo e
filiais: Unidade 1, na Rua Borges Lagoa, nº 964, CEP: 04038-002, Vila Clementino - Ambulatório de Pré-
Transplante; Unidade 2, Rua Pedro de Toledo, nº 282, CEP 04039-000, Vila Clementino - Ambulatório de
Hemodiálise; Unidade 3, Rua Pedro de Toledo, nº 299, CEP 04039-030, Vila Clementino - Ambulatório de
Uremia; Unidade 4, Rua Pedro de Toledo, nº 1.121, CEP 04039-033, Vila Clementino - Ambulatório de Pós
Transplante; Unidade 5, Rua Leandro Dupret, nº 365, CEP 04025-011, Vila Clementino - Ambulatório de Hi-
pertensão; Unidade 6, Rua Dr. Seraphico de Assis Carvalho, 34, CEP 05614-040, Jardim Leonor - Diálise
Infantil do Hospital Darcy Vargas, Gestão Assistencial III; Unidade 7, Rua Borges Lagoa, 1.060, Salas 91/92/
93/94/95, CEP 04038-002, Vila Clementino – Ambulatório Convênios; e Unidade 8 - Rua Botucatu, 591, conj.
151 a 153, CEP 04023-062, Vila Clementino, Serviços Administrativos. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras: As demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Resolução nº 1.409/2012 que apro-
vou a ITG 2002 (R1), do Conselho Federal de Contabilidade que trata das Entidades sem Finalidade de Lu-
cros, contemplando todas as modificações nas práticas contábeis das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que
modificam e introduzem novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, nas normas estabelecidas pelos órgãos regu-
ladores e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC. As políticas contábeis discriminadas a seguir foram aplicadas em todos os períodos apre-
sentados nas demonstrações financeiras e foram aprovadas pela Administração da Entidade em 09 de Mar-
ço de 2020. 3. Principais práticas contábeis: O resumo das principais práticas contábeis adotadas com-
preende: a. Os direitos e obrigações da entidade: Estão em conformidade com seus efetivos valores re-
ais; b. Aplicações Financeiras: São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data
do balanço e não superam o valor de mercado; c. Estoque: Representa o saldo de materiais e outros,
existente em 31/12/2019 contabilizados na conta específica de estoque pela compra, e apropriados com
base no consumo pelo critério da média ponderada, conforme relatório mensal, vide nota nº 5; d. Segu-
ros a Apropriar: Refere-se a seguro Predial, Incêndios, entre outras coberturas representado pelas se-
guradoras Chubb Seguros Brasil S.a. e Tókio Marine Seguradora S.A., contabilizados em Despesas pa-

gas Antecipadas e apropriadas mensalmente durante o período de vigência do contrato de seguros. e.
Depósitos Judiciais: Existem situações em que a Entidade questiona a legitimidade de determinados
passivos e ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por estra-
tégia da própria Administração, os valores em questão foram depositados em juízo; f. Ativo Circulante
e não Circulante: Registrados pelo valor de realização, acrescidos dos rendimentos incorridos até a
data do balanço quando aplicável; g. Ativo Imobilizado: O ativo imobilizado está registrado na contabi-
lidade de acordo com os critérios constantes no CPC nº. 27, conforme nota nº 6. h. Passivo Circulante
e não Circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos incorridos; i. Férias e Encargos: Foram calculadas com base nos direi-
tos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes;
j. Estimativa Contábil: Na elaboração das demonstrações Financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento de que os registros de certos
valores sejam feitos por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de premissas e pressupostos
em relação a eventos futuros. Itens significativos registrados com base em estimativas contábeis inclu-
em as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, os títulos mobiliários ava-
liados pelo valor de mercado, as provisões para contingências e provisões para perdas em geral. A liqui-
dação das transações registradas com base em estimativas poderá resultar em valores divergentes, de-
vido a imprecisões inerentes de sua determinação. A Administração da Entidade revisa periodicamente
as estimativas e premissas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa        31/12/2019        31/12/2018
Caixa e Bancos 33.323,29 61.551,74
Aplicações Financeiras 97.351.162,76 92.085.305,79
Investimentos - Capitalização Portocap 15.462,90 15.462,90
Disponibilidades Vinculadas a Convênios     3.810.846,28     4.239.774,29
Total 101.210.795,23 96.402.094,72
5. Estoque
Descrição        31/12/2019        31/12/2018
Materiais Hospitalares 1.517.461,29 1.420.991,34
Medicamentos 1.648.725,10 1.009.623,50
Material de Manutenção 92.121,81 54.076,35
Material de Escritório / Informática 65.044,00 60.753,52
Material de Limpeza 81.288,22 72.004,77
Uniformes / Materiais de Segurança 2.537,51 4.132,58
Nutrição 1.462,86 1.370,82
Filmes Radiológicos            2.760,00                         -
Total 3.411.400,79 2.622.952,88

 Valor Depreciação Valor
Descrição  Taxa Anual        do Bem    Acumulada      Contábil
Imóvel Borges Lagoa 930 4% 1.266.039,30      (46.421,43) 1.219.617,87
Total 1.266.039,30      (46.421,43) 1.219.617,87
b. Máquinas Recebidas em Doação a Realizar: O imobilizado registrado nesta conta refere-se ao
valor recebido em espécie do Sr. Luiz Olavo Baptista no total de R$ 140.000,00 em 13/09/2019 referen-
te à doação específica para aquisição de um aparelho de ultrassom, que foi adquirido em 15/10/2019.
Esse valor é amortizado mensalmente de acordo com sua depreciação.

 Valor Depreciação Valor
Descrição  Taxa Anual        do Bem    Acumulada      Contábil
Máquinas e Equipamentos 10%    140.000,00        (2.973,12)    137.026,88
Total    140.000,00        (2.973,12)    137.026,88
c. Imobilizados Adquiridos com Verbas Públicas a Realizar: Os valores registrados nesta conta,
referem-se a imobilizados adquiridos com verbas públicas a realizar. Esses valores são amortizados
mensalmente de acordo com suas depreciações.

 Valor Depreciação Valor
Descrição  Taxa Anual        do Bem    Acumulada      Contábil
Máquinas e Equipamentos - M. S. 10% 6.660.350,00 (1.618.509,51) 5.041.840,49
Aparelhos e Instrumentos Cirúrgicos - M. S. 10% 1.870.338,82  (513.049,18) 1.357.289,64
Móveis e Utensílios - M. S. 10% 540.332,00  (67.922,18)  472.409,82
Computadores e Periféricos - M. S. 10%    450.218,90      (77.938,59)    372.280,31
Total 9.521.239,72 (2.277.419,46) 7.243.820,26
28. Fundos Específicos: a. Reserva para Expansão: Constituída para Aquisição de novos Imóveis,
Reformas e Manutenção dos imóveis existentes, em 31/12/2019, apresentava saldo de R$ 12.469.165,43
a apropriar. b. Reserva para Contingências: Constituída com a finalidade de cobrir eventuais gastos
com processos Cíveis, Tributários e Trabalhistas e para compensar possível déficit em exercícios fu-
turos, estimado através do orçamento apresentado em reunião do Conselho. Em 2019 foram revertidos
R$ 1.501.114,54 em função do pagamento do processo de nº 230/2000, em 31/12/2019, apresentava
saldo de R$ 9.693.860,31. 29. Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é apresentado em valores
atualizados e compreendem o saldo inicial acrescido dos superávits ou diminuído dos déficits apura-
dos anualmente desde a sua fundação e variações do Patrimônio Líquido conforme mutações abaixo: a.
Patrimônio Social R$ 132.762.840,38; b. Ajuste de Exercícios Anteriores R$ 1.806.983,38; c. Ajustes
de Avaliação Patrimonial R$ 1.003.085,15; d. Reserva Para Expansão R$ 12.469.165,43; e. Reserva
Para Contingência R$ 9.693.860,31; f. Superávit Apurado no Período R$ 6.205.417,96. 30. Cobertura
de Seguro: Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua
contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros. 31. Ins-
trumentos Financeiros: 31.1. Gerenciamento de Risco Financeiro: A Entidade opera com institui-
ções financeiras de primeira linha do cenário nacional e adota uma política de gerenciamento dos seus
riscos, que considera a adoção de procedimentos que envolvem todas as suas áreas criticas, garantin-
do que as condições das suas atividades estejam livres de risco real: Estrutura do gerenciamento
de risco - As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os ris-
cos e oportunidades que afetam a criação ou preservação da Entidade, bem como são revisados
freqüentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Entidade. O ge-
renciamento de risco é um processo que envolve todos os níveis da Entidade, aplicado desde o estabe-
lecimento das estratégias, direcionadas a identificar eventos em potencial que podem vir a afetá-las,
até a administração dos riscos de modo a mantê-los compatíveis ao apetite a risco da Entidade. Em
função das características e da forma de atividades, bem como da posição patrimonial e financeira em
31 de dezembro de 2019, a Entidade está sujeita aos fatores de: a) Risco de Crédito - O risco de cré-
dito é o risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Entidade a
incorrer em perdas financeiras. O risco de crédito da Entidade é atribuído ao seu Contas a Receber e
para reduzir esse risco é feito acompanhamento constante da análise de crédito e da constituição de
provisão para perdas em créditos duvidosos. Para fazer face a possíveis perdas com créditos de liqui-
dação duvidosa, quando aplicáveis, são constituídas provisões em montantes considerados suficientes
pela Entidade para a cobertura de eventuais perdas com a realização. b) Risco de Mercado - Risco
de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros, têm nos
ganhos da Entidade, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do geren-
ciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Com relação às taxas de juros, visando
à mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus investimentos em operações com taxas de
rentabilidade que acompanham a variação do mercado. c) Risco de Liquidez - É o risco em que a
Entidade irá encontrar em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que
são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Entidade na
administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para
cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade.

Patrimônio Reserva para Ajustes de Avaliação Superávit/Déficit
Eventos                                                    .               Social Expansão/Contigências                  Patrimonial          do Exercício                Totais
Saldos em 01/01/2019 117.257.050,82 30.030.183,99 2.283.935,52 3.885.038,27 153.456.208,60
Ajustes de Exercícios Anteriores 1.806.983,38 - - 1.806.983,38
Recebimentos de Doações em Bens (Terreno) 2.954.091,70 - - - 2.954.091,70
Reserva para Expansão 6.366.043,71 (6.366.043,71) - - -
Reserva para Contingências 1.501.114,54 (1.501.114,54) - -
Incorporação de Obras Realizadas no Prédio ( 481.349,03) - - - (481.349,03)
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1.280.850,37 - (1.280.850,37) - -
Incorporação do Resultado 3.885.038,27 - - (3.885.038,27) -
Superávit do Exercício                         -                                           -                                     -           6.205.417,96     6.205.417,96
Saldos em 31/12/2019 134.569.823,76 22.163.025,74 1.003.085,15 6.205.417,96 163.941.352,61
Saldos em 01/01/2018 92.931.379,81 49.862.139,20 3.489.995,37 3.287.427,05 149.570.941,43
Ajustes de Exercícios Anteriores - - - -
Recebimentos de Doações em Bens 228,90 - - 228,90
Reserva para Expansão 6.442.930,06 (6.442.930,06) - - -
Reserva para Contingências 13.389.025,15 (13.389.025,15) - -
Incorporação de Obras / Imobilizados pagos
  por Convênios/ Auxílios e Subvenções - - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1.206.059,85 - (1.206.059,85) - -
Incorporação do Resultado 3.287.427,05 - - (3.287.427,05) -
Superávit do Exercício                         -                                           -                                     -           3.885.038,27     3.885.038,27
Saldos em 31/12/2018 117.257.050,82 30.030.183,99 2.283.935,52 3.885.038,27 153.456.208,60

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Execícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais         31/12/2019         31/12/2018
Superávit do exercício 6.205.417,96 3.885.038,27
Ajustes de Despesas e Receitas que
  não representam movimentação de Caixa:
Depreciação e Amortização 4.200.114,94 4.034.298,68
Baixas de Imobilizados 192.359,26 63.389,21

( Aumento ) Diminuição em Ativos Operacionais
(-/+)(Aumento) diminuição em Valores a Receber 4.636.343,24 (3.663.667,55)
(-/+)(Aumento) diminuição Adiantamento e Créditos (Diversos) 22.437,89 (98.592,89)
(-/+)(Aumento) diminuição Valores a Recuperar / Compensar (10.137,02) (64.528,63)
(-/+)(Aumento) diminuição Despesas Antecipadas 7.828,52 (6.565,72)
(-/+)(Aumento) diminuição Estoques (788.447,91) (483.143,57)
(-/+)(Aumento) diminuição Depósitos Judiciais (48.766,33) (9.014,00)

( Aumento ) Diminuição em Passivos Operacionais
(+/-)Aumento (diminuição) em Impostos e Contribuições a Recolher 145.785,37 (5.658,57)
(+/-)Aumento (diminuição) em Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar 287.072,69 116.656,14
(+/-)Aumento (diminuição) Adiantamentos Diversos 299.358,23 21.058,08
(+/-)Aumento (diminuição) em Contas a Pagar,
  Fornecedores Diversos e Provisões 1.014.854,30 676.827,61
(+/-)Aumento (diminuição) em Financiamentos,
  Parcelamentos e Empréstimos-Curto Prazo - (286.476,48)
(+/-)Aumento (diminuição) Convênios/Auxílios/Subvenções a Realizar (428.928,01) (1.900.187,72)
(+/-)Aumento (diminuição) em Financiamentos,
  Parcelamentos e Empréstimos-Longo Prazo - (2.626.034,40)
(+/-)Aumento (diminuição) em Provisões para Contingências   (1.821.258,59)      1.202.843,29

Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais    13.914.034,54         856.241,75
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizados Tangíveis (5.263.195,74) (1.368.461,49)
Doação de Imobilizado Tangíveis (4.220.131,00) (228,90)
Imobilizados / Obras Adquiridos com Verba Públicas (1.147.553,64) (1.368.328,07)
Obras Realizadas e Incorporadas ao Imóvel - (6.027.735,82)
Obras em Andamento (1.486.600,49) (2.726.740,78)
Salas Comerciais - Nova G-9                         -        (32.993,52)

Caixa Líquido proveniente das atividades de Investimentos (12.117.480,87) (11.524.488,58)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Imobilizados Adquiridos com Verba Públicas
  Aguardando Aprovação do Convênio (10.349.393,25) 1.368.328,07
Imobilizados Recebidos em Doações a Realizar 1.356.644,75 -
Imobilizados Adquiridos com Verba Públicas 1.147.553,64 -
Transferência de Conta de Imobilizados
  Adquiridos com Verba Públicas 6.096.266,62 -
Obras Realizadas e Incorporadas ao Imóvel 481.349,03 6.027.735,82
Quitação de Salas Comerciais - Nova G-9 - 859.198,73
Variação no Patrimônio Social      4.279.726,05                228,90

Caixa Líquido proveniente das atividades de Financiamentos      3.012.146,84      8.255.491,52
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa      4.808.700,51   (2.412.755,31)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 96.402.094,72 98.814.850,03
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período  101.210.795,23    96.402.094,72
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa      4.808.700,51   (2.412.755,31)

Demonstração de Fluxos de Caixa
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em reais

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 / 2018 - (Valores expressos em Reais)

6. Imobilizado:                                                                                                                                                                                        2018                 2019
Taxa Custo Depreciação Valor Valor

Descrição              Anual       Corrigido     Aquisição               Baixa  Tranferências       Acumulada          Líquido          Líquido
Máquinas e Equipamentos 6,67% a 50% 12.429.403,97 177.396,01 (386.715,00) (6.288.458,00) (3.662.758,05) 2.268.868,93 7.992.933,90
Aparelhos e Instrumentos Cirúrgicos 6,67% a 50% 5.313.741,54 86.503,60 (35.609,99) (1.939.923,98) (1.868.057,23) 1.556.653,94 3.248.194,52
Instalações 6,67% a 50% 2.781.770,71 25.746,83 (905,00) 59.131,00 (1.611.029,90) 1.254.713,64 1.456.071,28
Móveis e Utensílios 6,67% a 50% 5.041.220,89 54.533,79 (77.058,20) (88.028,20) (3.120.864,43) 1.809.803,85 2.442.014,37
Computadores e Periféricos 6,67% a 100% 2.807.660,09 37.612,88 (109.459,63) (113.920,90) (2.054.365,07) 567.527,37 881.773,09
Aparelhos Telefônicos 6,67% a33,3% 35.107,75 - - 884,00 (26.497,91) 9.493,84 11.663,44
Imóvel - Rua Borges Lagoa, 960 2,56% 36.513.066,31 - - - (6.054.158,65) 30.458.907,66 31.328.074,38
Obras de Arte 9,09% 400,00 - - - (293,76) 106,24 138,88
Obra Realizada a Incorporar - 481.349,03 - - (481.349,03) - - 481.349,03
Benfeit. em Bens de Terceiros – PT. 1.121 4% 1.469.998,21 - - - (548.560,71) 921.437,50 980.237,38
Terreno-Rua Borges Lagoa, 960 - 3.458.946,00 - - - - 3.458.946,00 3.458.946,00
Benfeit. em Bens de Terceiros-Cons.B.L. 16,9% 408.423,06 - - - (408.423,06) - -
Imóvel - Rua Leandro Dupret, 235 2% 326.648,00 - - - (50.466,91) 276.181,09 282.060,73
Terreno - Rua Leandro Dupret, 235 - 234.946,00 - - - - 234.946,00 234.946,00
Benf. em Bens de Terceiros - Refeitório 4% 277.199,85 - - - (86.856,00) 190.343,85 201.431,85
Obras em Andamento - CC / CME - 41.941,61 71.056,61 - - 112.998,22 41.941,61
Benf. em Bens de Terceiros-Hipertensão 26,67% 111.687,18 - - - (111.687,18) - -
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 91 4% 920.863,46 - - - (73.669,20) 847.194,26 884.028,86
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 92 4% 919.192,39 - - - (73.535,52) 845.656,87 882.424,63
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 93 4% 729.122,88 - - - (58.329,84) 670.793,04 699.957,96
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 94 4% 918.933,37 - - - (73.514,64) 845.418,73 882.176,05
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 95 4% 920.602,89 - - - (73.648,32) 846.954,57 883.778,73
Obras em Andamento - Centro Cirúrgico - 14.349,24 41.741,87 - - - 56.091,11 14.349,24
Benf. em Bens de Terceiros-Coleta - LD 365 22,5% 1.554.859,81 - - - (962.069,46) 592.790,35 942.633,79
Obras em Andamento - Fachada Acesso - 283.104,17 99,50 - - - 283.203,67 283.104,17
Obras em Andamento - Retrofit 11º Andar - 11.349,53 8.901,00 - - - 20.250,53 11.349,53
Imóvel - Rua Leandro Dupret, 223 4% 304.778,97 - - - (20.521,79) 284.257,18 296.448,34
Terreno - Rua Leandro Dupret, 223 - 630.000,00 - - - - 630.000,00 630.000,00
Imóvel - Borges Lagoa, 783 - Sala 92 - - 754.711,33 - - - 754.711,33 -
Imóvel - Borges Lagoa, 783 - Sala 61 - - 858.564,61 - - - 858.564,61 -
Imóvel - Borges Lagoa, 930 4% - 1.266.039,30 - - (46.421,43) 1.219.617,87 -
Terreno - Borges Lagoa, 930 - - 2.954.091,70 - - - 2.954.091,70 -
Obras em Andamento Pronto Atendimento - - 1.266.303,30 - - - 1.266.303,30 -
Obras em Andamento Enfermaria 8º Andar - - 4.936,00 - - - 4.936,00 -
Obras em Andamento Enfermaria 6º Andar - - 20.046,68 - - - 20.046,68 -
Obras em Andamento Enfermaria 7º Andar - - 16.128,00 - - - 16.128,00 -
Obras em Andamento Enfermaria 9º Andar - - 6.480,00 - - - 6.480,00 -
Obras em Andamento Areas de Apoio - - 7.149,53 - - - 7.149,53 -
Terreno Borges Lagoa, 897 - - 3.266.715,18 - - - 3.266.715,18 -
Obras em Andamento Torre Adm. BL. 930 - - 43.758,00 - - - 43.758,00 -
Máquinas e Equipamentos- Ministério da Saúde 10% - 468.000,00 - 6.192.350,00 (1.618.509,51) 5.041.840,49 -
Aparelhos e Instrumentos Cirúgicos- Ministério da Saúde 10% - 120.806,64 - 1.749.532,18 (513.049,18) 1.357.289,64 -
Móveis e Utensílio - Ministério da Saúde 10% - 202.807,00 - 337.525,00 (67.922,18) 472.409,82 -
Computadores e Periféricos - Ministério da Saúde 20% - 355.940,00 - 94.278,90 (77.938,59) 372.280,31 -
Máquinas e Equipamentos - Darcy Vargas 6,67% a 10% 127.048,00 - - (1.750,00) (70.821,35) 54.476,65 62.643,21
Móveis e Utensílios - Darcy Vargas 7,14% a 25% 22.886,00 1.411,51 - - (14.293,43) 10.004,08 10.685,56
Computadores e Periféricos - Darcy Vargas 20% a 33,3% 8.130,00 - (1.855,00) (1.620,00) (4.319,00) 336,00 684,00
Aparelhos e Inst. Cirúrgicos - Darcy Vargas 6,67% a 12,5%         15.990,00                      -                       -                         -         (11.757,19)           4.232,81           5.212,27
Total 79.114.720,91 12.117.480,87 (611.602,82) (481.349,03)  (23.364.339,49) 66.774.910,44 59.531.252,80

7. Imobilizado Intangível: Refere-se a Marcas e Patentes registrados na Contabilidade no montante
de R$ 1.200,00. 8. INSS a Recuperar: Nessa conta está contabilizado o valor de R$ 56.478,63 referen-
te ao recolhimento de DARF com o código de GPS (INSS) sobre retenções na fonte, foi feito processo
de restituição em 16/09/2013 nº de controle 39.56.91.73.00, estamos aguardando seu deferimento. O
valor de R$ 74.665,65, corresponde ao salário maternidade da filial 7 (sete) e filial 4 (quatro) maior
que valor a recolher na folha de pagamento, aguardando compensação. 9. Redução ao Valor Recupe-
rável de Ativo: Contabilizamos provisões de não recebimentos referentes a glosas futuras e
inadimplência de convênios e particulares em aberto. Títulos em aberto de 2001 a 2015 foram conside-
rados 100% de provisão, de 2016 foram considerados 75% de provisão, de 2017 foram considerados
50% de provisão, de 2018 foram considerados 25% de provisão e de 2019 foi considerado 3% de provi-
são. Provisionamos também 100% dos valores a receber no montante de R$ 3.847.138,07 referente a
convênio, para qual existe processo judicial em trâmite para recebimento dos valores devidos. 10.
Provisões para Contingências: A Conta de provisões para contingências no montante de R$
576.473,04 refere-se a processos trabalhistas = R$ 303.973,04, e a processos cíveis = R$ 272.500,90
conforme posição da assessoria jurídica como perda provável. Existem outros valores como perda
possível num montante de R$ 6.826.305,50 que refere-se a processos trabalhistas = R$ 1.149.863,73,
a processos cíveis = R$ 4.940.205,94 e a processos tributários = R$ 736.235,83.
Descrição        31/12/2019        31/12/2018
Trabalhista 303.973,04 77.981,38
Cíveis 272.500,00 1.720.746,90
Tributário                        -        599.003,35
Total 576.473,04 2.397.731,63
11. Receitas: As receitas da Entidade são apuradas pelo regime de competência, através de notas fiscais de
faturamento e comprovantes de recebimento, dentre eles avisos bancários, recibos e outros. 12. Auxílios e
Subvenções: A Entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do poder público:
Descrição        31/12/2019        31/12/2018
Ministério da Saúde 3.125.968,21 -
Secretaria Estadual da Saúde 100.000,00 -
Secretaria da Saúde - Hospital Darcy Vargas 1.880.762,70 1.794.200,66
Secretaria Municipal da Saúde        400.000,00        700.000,00
Total 5.506.730,91 2.494.200,66
13. Doações: Eventualmente a Entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas sendo:
Descrição        31/12/2019        31/12/2018
Doações em Espécie de Pessoas Físicas - 50.300,00
Doações em Espécie de Pessoas Jurídicas - 478.000,00
Doações em Medicamentos/Materiais Hospitalares     2.885.088,29     2.527.315,67
Total 2.885.088,29 3.055.615,67
14. Recursos da Entidade: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades
institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Inves-
timentos Patrimoniais. 15. Atendimento SUS: A Entidade, portadora do Certificado de Entidade Be-
neficente de Assistência Social – CEBAS deferido nos autos do Processo MS nº 25000.122795/2018-74
através da Portaria nº 1.325, de 23.08.2018, válido pelo período 21.12.2018 a 20.12.2021, em cumpri-
mento ao disposto no inciso II do artigo 4º da Lei nº. 12.101/09 e do Art. 31 da Portaria do Ministério da
Saúde n° 1970/11, em de 2019 prestou serviços ao SUS em percentual de 80,1% e 82,2% em 2018,
superando o limite mínimo de 60%, conforme dados disponíveis e informados no Sistema de Informa-

ções Ambulatoriais (SIA), no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e na Comunicação de
Internação Hospitalar (CIH) e constantes no mapa elaborado pelo Departamento de Planejamento e
Controle Financeiro. 16. Recuperação de Despesas: Nesta conta estão contabilizadas a devolução de
assistência médica de funcionários afastados, restituição de IPTU, processos trabalhistas de Juliana
Rodrigues Ciconi e devolução de FGTS s/rescisão de funcionário readmitido. 17. Receitas Diversas:
Nesta conta estão contabilizadas as receitas de: Máquinas de café, venda de materiais recicláveis,
cursos de atualização, reembolso de despesas diversas e taxa de comitê de ética médica e Crédito da
Nota Fiscal Paulista no montante de R$ 301.268,77 (R$ 78.549,42 em 2018). 18. Realização de De-
preciação S/Bens Doados: Nesta conta contabilizamos a amortização do imóvel recebido em doa-
ção, situado na Rua Borges Lagoa 930 e de um Aparelho de Ultrasson comprado através de verba doa-
da em um montante de R$ 49.394,55, acumulados de Janeiro a Dezembro de 2019, neutralizando a de-
preciação no resultado do período. 19. Realização de Depreciação S/Bens Adquiridos com Verbas
Públicas: Nesta conta contabilizamos a amortização dos bens adquiridos com Verbas Públicas, em
um montante de R$ 726.669,14, acumulados de Janeiro a Dezembro de 2019, neutralizando a depreci-
ação destes bens, no resultado do período. 20. Isenções Usufruídas: As isenções das contribuições
sociais usufruídas de Janeiro a Dezembro de 2019 estão registradas em conta de compensação no
grupo: “Isenção Concedida” e a contrapartida no grupo “Isenções”, Receitas (Redutoras) e é composta
de:
Descrição        31/12/2019        31/12/2018
Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros 11.622.040,76 11.528.883,95
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 4.694.111,39 4.543.119,96
Programa de Integração Social (PIS)        415.084,18        407.172,87
Total 16.731.236,33 16.479.176,78
21. Gratuidades: As Gratuidades Concedidas pela Entidade no exercício de 2019 totalizam um mon-
tante de R$ 112.097.535,35 (R$ 104.462.845,41 em 2018), representado pelos custos SUS e apuradas
de acordo com mapa elaborado pelo Departamento de Planejamento e Controle Financeiros. 22. Tra-
balho Voluntário: O montante de trabalho Voluntário no exercício de 2019 foi de R$ 1.152.000,00 (R$
1.162.800,00 em 2018), referente a remuneração (como se devida fosse) de todos os membros da Di-
retoria, Diretor Superintendente e Conselheiros. 23. Despesas: As despesas estão divididas em 02
grupos: a. Fundação Oswaldo Ramos: Centro de custo dos grupos 14000/15000; b. Hospital do Rim:
Centro de custo dos grupos 11000/12000/ 13000. 24. Contabilização de Recursos Públicos: Efetua-
mos a contabilização dos recursos da Secretaria da Saúde e Ministério da Saúde no grupo do passivo
circulante a título de Convênios/Auxílios/Subvenções a realizar. 25. Aquisição de Imóveis: Em 23 de
Janeiro de 2019, foram adquiridas duas salas comerciais na Rua Borges Lagoa, 783; sala 61 no valor
de R$ 858.564,61 e sala 92 no valor de R$ 754.711,33. Em 16/08/2019, foi adquirido um terreno na Rua
Borges Lagoa nº 897, pelo valor de R$ 3.266.715,18. Estes valores foram pagos à vista e os imóveis
registrados no 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 26. Imóveis Recebidos em Doa-
ção: Em 31 de Janeiro de 2019, foi lavrada a escritura definitiva do imóvel recebido em doação da
Prefeitura do Município de São Paulo, situado na Rua Borges Lagoa 930. O registro contábil foi basea-
do no valor venal constante na escritura de doação. 27. Bens a Realizar: a. Imobilizados Recebidos
em Doação a Realizar: O Imobilizado registrado sob essa rubrica refere-se ao imóvel nº 930 da Rua
Borges Lagoa, recebido em doação da Prefeitura de São Paulo e lançado pelo valor venal previsto na
escritura de doação, no montante de R$ 4.220.131,00 sendo que, R$ 1.266.039,30 refere-se a constru-
ção e R$ 2.954.091,70 ao terreno. O valor da construção é amortizado mensalmente de acordo com
sua depreciação.

Parecer do Conselho Fiscal

Senhores membros do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Ramos, O Conselho Fiscal da Fundação
Oswaldo Ramos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, na data ao final registrada, em reunião
excepcionalmente realizada por videoconferência, procedeu ao exame das demonstrações financeiras parci-
ais relativas ao exercício de 2019, com base nas demonstrações financeiras, gráficos financeiros, notas ex-
plicativas, resumo dos saldos, certidão do Cebas, certidões negativas, Relatório dos Auditores Independen-
tes sobre as demonstrações financeiras de 2019 e apresentação das realizações pelo Superintendente e pelo
responsável contábil. Considerou em sua análise os elementos acima mencionados que retratam os atos

praticados pela entidade no exercício financeiro de 2019 bem como as informações de natureza administrati-
va, contábil e financeira neles consignadas que passam a integrar o presente parecer. O Conselho Fiscal,
atendendo ao disposto no art. 34 do Estatuto Social da Fundação Oswaldo Ramos por unanimidade apresen-
ta parecer favorável com base nas demonstrações financeiras e nas operações patrimoniais realizadas no
exercício financeiro de 2019, por demonstrarem a segurança contábil e jurídica exigidas na legislação vigen-
te, merecem APROVAÇÃO do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Ramos. Em vista da excepcional
situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção

Humana pelo Novo Coronavírus e as implicações decorrentes das medidas para o enfrentamento da citada
emergência, o Conselho Fiscal coloca-se à disposição da Administração do Hospital para eventuais consultas
relativas aos ajustes orçamentários e financeiros que entenderem necessários à gestão do Hospital do Rim.

São Paulo, 6 de abril de 2020.
Hélio Janny Teixeira - Conselheiro Fiscal

Fabiano de Holanda Cavalcanti Calil - Conselheiro Fiscal
Thomas Augusto Ferreira de Almeida - Conselheiro Fiscal

Artur Beltrame Ribeiro - Diretor Presidente

Edeno Teodoro Tostes - Técnico Contábil - TC-CRC-1SP100317/O-0
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Reflexões sobre 
o planejamento 

sucessório 
Nos últimos tempos, 
vimos nossas vidas 
mudar radicalmente 
e muitas questões às 
quais não gostávamos 
de enfrentar passaram 
a fazer parte do nosso 
dia a dia

Assim, diante de tantas 
notícias ruins, per-
cebemos aquilo que 

sempre soubemos, a ficha 
cai de que a vida, de fato, 
uma dia acabará! Porém, 
infelizmente, os brasileiros 
não têm o hábito de tratar 
certos assuntos de forma 
preventiva e, diante da 
inevitável finitude da vida, 
deixam seus entes queridos, 
num momento já psicologi-
camente difícil, diante da 
necessidade de lidar com a 
burocracia e o desgaste da 
abertura de uma sucessão. 

E, já que vivemos um mo-
mento para novas reflexões, 
importante entendermos de 
que forma poderíamos ame-
nizar esse processo, já que 
o Inventário muitas vezes é 
um procedimento caro, de-
morado e desgastante para 
os envolvidos. A resposta é 
simples: Planejamento su-
cessório. Ao falar no tema, 
logo aparecem na cabeça 
muitas dúvidas que vão além 
de questões legais e levam 
à reflexão personalíssima 
de como cada indivíduo 
deseja que seu patrimônio 
seja transferido aos seus 
herdeiros ou legatários em 
caso de falecimento. 

O planejamento suces-
sório consiste em definir 
previamente de que forma 
o patrimônio, resultado do 
esforço e dedicação de uma 
vida inteira de trabalho será 
dividido, deixando resolvidas 
muitas questões financeiras 
que poderiam gerar inse-
guranças e conflitos entre 
os herdeiros. Além disso, 
planejar permite que o pa-
trimônio seja preservado, na 
medida em que os impostos 
incidentes numa transmissão 
intervivos são sensivelmente 
inferiores àqueles que inci-
dem no falecimento (Imposto 
de Transmissão Causa Mortis 
e Doação), de competência 
dos Estados e cuja alíquota 
atualmente varia entre 4% a 
8% no país. 

No entanto, a qualquer 
momento, poderá ser subs-
tancialmente majorada, pois 
é sabido que há inúmeros 
projetos de lei no Con-
gresso visando o aumento 
para até 20% e, diante da 
dificuldade do caixa dos 
entes públicos, não será 
surpresa se tal situação for 
modificada. Ocorre que é 
ingênuo pensar que planejar 
a sucessão é somente para 
os mais endinheirados, pois 
os custos de uma sucessão, 
seja judicial ou extrajudicial 
(se cumpridos os requisitos 
legais para tanto), são re-
lativamente expressivos e 

chegam a aproximadamen-
te 15% do valor da herança. 

Portanto, aproveitar esse 
momento em que a CO-
VID-19 nos leva a adotar 
novas posturas em relação 
ao momento presente, e 
optar por planejar sua su-
cessão de forma que a vida 
de seus entes queridos seja 
amenizada logo após sua 
partida, é uma decisão a 
ser colocada na sua lista de 
prioridades. 

O planejamento sucessó-
rio tem que ser entendido 
como uma projeto familiar, 
tal como a construção de 
uma casa, pelo qual após 
ponderar intimamente so-
bre como gostaria que 
fosse sua sucessão, deverão 
contar com a consultoria de 
um advogado especialista 
no assunto que, ao final, 
elaborará os documentos 
pertinentes que deverá ob-
servar os critérios e limites 
da lei brasileira. 

Logo, não basta só pensar, 
é necessário agir, colocar no 
papel de forma detalhada 
e obedecendo os aspectos 
legais, no que se refere à 
herança legítima, questões 
societárias, regime de bens, 
a quota disponível, etc. para 
evitar questionamentos 
futuros, já que no Brasil 
existem herdeiros neces-
sários que não podem ser 
excluídos da sucessão. Tam-
bém é importante ressaltar 
que muitas vezes o planeja-
mento pode gerar economia 
imediata, pois dependendo 
da forma como realizado 
acarretará, por exemplo, na 
redução da carga tributária 
no recebimento de aluguéis. 

Existem diversas formas 
de efetuar um planejamen-
to sucessório, que serão 
escolhidas dependendo do 
perfil do cliente, tanto em 
relação a dimensão do pa-
trimônio (imóveis, móveis, 
ativos financeiros) quanto 
em relação aos herdeiros, 
suas necessidades e carac-
terísticas individuais, já que 
no mundo contemporâneo 
as pessoas, ainda que da 
mesma família, são muito 
diferentes entre si. 

E, entre as opções mais 
comuns há a elaboração de 
testamento, as doações em 
vida, a aplicação em fundos 
de previdência (VGBL), 
seguros, a constituição de 
uma "holding familiar" ou 
ainda um "trust". 

Porém, optar pelo que 
mais se adequa ao seu 
projeto familiar e se traduz 
no melhor planejamento 
sucessório para você pres-
cinde de consultar um bom 
especialista no assunto que 
saberá colocar no papel os 
anseios finais de uma vida 
bem sucedida que rendeu 
frutos e soube amadurecer 
e lidar com os bons e maus 
momentos da existência. 

(*) - É especialista em Processo Civil 
e Família, sócia do escritório Silva 

Nunes Advogados. 

Renata Mangueira de Souza (*)

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
CNPJ/MF 62.011.788/0001-99
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)
Ativo Nota      2019      2018
Circulante  155.404  157.489
Caixa e equivalentes de caixa 3 611 516
Contas a receber 4 110.401 117.111
Estoques 5 2.726 1.624
Impostos a recuperar 6 15.909 17.310
Adiantamentos 7 24.414 20.334
Outros créditos consórcios 1.068 298
Despesas antecipadas 275 296
Ativo Não Circulante  262.433  263.194
Realizável a Longo Prazo  125.488  119.455
Contas a receber 4 91.965 91.965
Contas correntes consórcios 8 1.982 1.983
Cauções e Depósitos Judiciais 10.698 4.664
Impostos diferidos 17 6.769 6.769
Propriedade para investimento 14.074 14.074
Imobilizado 9  136.945  143.739

Total do Ativo 417.837 420.683

Demonstração do Resultado do Exercício e Resultado Abrangente para
os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Passivo Nota      2019      2018
Circulante    74.151    74.854
Empréstimos financiamentos 10 2.703 4.789
Fornecedores e contas a pagar 11 20.193 21.267
Obrigações trabalhistas e encargos 12 17.871 21.780
Impostos e contribuições a recolher 13 30.266 25.835
Contas correntes consórcios 8 3.118 1.183
Passivo Não Circulante  104.748  108.359
Exigível a Longo Prazo
Partes relacionadas 296 800
Empréstimos financiamentos 10 2.258 2.791
Impostos e contribuições a recolher 13 101.991 104.580
Provisões - Consórcios 203 188
Patrimônio Líquido  238.938  237.470
Capital social 14 120.000 120.000
Reserva para aumento de capital 13.477 13.477
Reservas de lucros 7.457 7.457
Ajuste da avaliação patrimonial 139.767 139.767
Prejuízos acumulados   (41.763)   (43.231)
Total do Passivo 417.837 420.683

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Receitas Operacionais Nota      2019      2018
Receita líquida de serviços e mercadorias 15 318.472 295.753
(-) Custos dos serviços prestados 16 (301.775) (284.071)
Prejuízo bruto 16.697 11.682
Despesas Operacionais
Despesas administrativas (775) -
Despesas tributárias (932) (892)
Receitas financeiras 1.979 567
Despesas financeiras 17 (14.657) (18.500)
Outras receitas (despesas) (123) (129)

(14.508) (18.954)
Lucro (Prejuízo) Líquido antes dos impostos 2.189 (7.272)
Provisão para IRPL e CSLL correntes - -
Provisão para IRPL e CSLL diferido 18       (720)            -
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 1.469 (7.272)
Prejuízo líquido por cota de capital 0,01 (0,06)
Demonstração do Resultado Abrangente
Outros resultados abrangentes - -
Registros e efeitos relacionados
  aos resultados abrangentes            -            -
Total do resultado abrangente do exercício 1.469 (7.272)Capital Ajuste Avaliação Reserva para Reserva Prejuízos

   Social         Patrimonial Aumento Capital de Lucros Acumulados       Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 120.000 139.767 13.477 7.457 (35.959) 244.742
Prejuízo do exercício            -                        -                       -              -          (7.272)    (7.272)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 120.000 139.767 13.477 7.457 (43.231) 237.470
Lucro do exercício            -                        -                       -       1.469                 -     1.469
Saldos em 31 de dezembro de 2019 120.000 139.767 13.477 8.926 (43.231) 238.939

Fluxos de caixa das atividades operacionais      2019      2018
Prejuízo antes dos impostos 2.189 (7.272)
Ajustes para conciliar o resultado às
  disponibilidades geradas pelas atividades:
Depreciação e amortização 10.793 13.372
Valor residual de baixa do ativo imobilizado (462) 779
Constituição de provisão 15 121
IRPJ e CSLL diferidos       (720)            -
Prejuízo antes dos impostos ajustado 11.815 7.000
(Aumento) ou redução das contas do ativo:
Contas a receber 6.710 (29.766)
Estoques (1.102) 498
Impostos a recuperar 1.401 (629)
Adiantamentos (4.080) (3.057)
Despesas antecipadas 21 (48)
Outros créditos consórcios (770) (298)
Cauções e depósitos judiciais (6.034) (1.080)
Aumento ou (redução) das contas do passivo:
Fornecedores e contas a pagar (1.074) 6.263
Obrigações trabalhistas e encargos (3.909) (4.224)
Impostos e contribuições a recolher     1.842    27.872

Caixa proveniente nas atividades operações     4.820     2.531
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado    (3.538)       (671)

Caixa aplicado nas atividades de investimento    (3.538)       (671)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aquisição/pagamentos de empréstimos líquido (2.619) (1.557)
Contas correntes consórcios 1.936 (800)
Empréstimos de parte relacionada       (504)            -

Caixa aplicado nas atividades de financiamento    (1.187)    (2.357)
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa          95       (497)
No início do exercício 516 1.014
No final do exercício        611        516

Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa 95 (498)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018.
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado).

1. Contexto operacional: A Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., estabele-
cida à Rua Eduardo Ferragut, nº 55 - Bairro Pinheirinho - Vinhedo - SP, funda-
da em 23/11/1989, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP sob o NIRE 35209008163, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
62.011.788/0001-99, tem por objeto social: o estudo, projeto, direção, fisca-
lização, manutenção e execução de coleta e transporte de resíduos sólidos,
em suas várias formas e tipos e correlatos; a limpeza, asseio, conservação,
manutenção de imóveis, vias, logradouros e correlatos; a limpeza, asseio,
conservação, manutenção, serviços de processamento de roupas, serviços
de nutrição e dietética de hospitais e demais serviços de saúde; a operação
de usinas de reciclagem e compostagem e serviços afins; a operação e ma-
nutenção de sistemas de destinação final de lixo e demais serviços corres-
pondentes; a aplicação de produtos saneantes domissanitários e afins; ser-
viços de saneamento básico urbano e rural, prevenção e recuperação do
meio ambiente e afim; o planejamento, consultoria e assessoria técnica
ambiental, sanitária, civil e demais serviços correlatos; serviços de constru-
ção civil, em suas diversas modalidades; a locação, conserto de carrocerias
especiais, bem como de seus componentes, acessórios e equipamentos
correspondentes; a compra, venda e administração de imóveis próprios e
serviços afins; a dedetização e desratização; e execução de serviços públi-
cos por concessão, permissão, empreitada ou outra forma de contratação. 2.
Apresentação das demonstrações e principais práticas contábeis: 2.1.
Base de apresentação: As demonstrações financeiras da Sociedade findas
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas introduzidas
pelos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). Todas as informações apresentadas em Reais foram
arredondadas para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado
de outra forma. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 foram aprovadas pela diretoria da Sociedade em 27 de
abril de 2020. 2.2. Apuração do resultado: O resultado das operações (recei-
tas, custos e despesas) são apurados de acordo com o princípio da compe-
tência de exercícios. As receitas de prestação de serviço são reconhecidas
no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável. Uma
receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realiza-
ção. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Representadas por valores de
liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias, apresentadas ao
custo de aquisição, mais rendimentos incorridos até as datas dos balanços,
e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se in-
ferior ao saldo contábil. 2.4. Contas a receber: As contas a receber de clien-
tes são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos
representativos desses créditos. 2.5. Estoques: Os estoques são compos-
tos por materiais de manutenção, materiais de consumo da operação e equi-
pamentos de proteção individual (EPI), avaliados ao custo médio de aquisi-
ção, não excedendo o seu valor de mercado. 2.6. Imobilizado: É registrado
pelo custo de aquisição e as depreciações foram computadas pelo método
linear e reconhecidas no resultado do exercício de acordo com as taxas
informadas na Nota Explicativa nº 9. 2.7. Outros ativos e passivos (circu-
lantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados
em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Sociedade
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores esti-
mativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulan-
tes. 2.8. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: A Sociedade não
pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados.
Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas
de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valo-
res presentes. 2.9. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de
renda e a contribuição social do exercício estão constituídos com base no
lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação
fiscal. Os impostos diferidos sobre prejuízos fiscais são reconhecidos so-
mente quando há perspectivas de lucro tributável no curto prazo. O cálculo
dos impostos e contribuições é baseado nas alíquotas vigentes na data de
encerramento das demonstrações financeiras. O Imposto de Renda calcula-
do a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de adicional de 10%
sobre o lucro que ultrapassar o valor anual de R$ 240 mil. A Contribuição
Social Sobre o Lucro é calculada a alíquota de 9%. 2.10. Ativos e passivos
contingentes e obrigações legais: As práticas contábeis para registro e
divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as
seguintes: (i). Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os
ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota
explicativa; (ii). Passivos contingentes são provisionados quando as perdas
forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados
como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os
passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são
provisionados e nem divulgados; e (iii). Obrigações legais são registradas
como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de
êxito, de processos em que a Sociedade questionou a inconstitucionalidade
de tributos. 2.11. Instrumentos financeiros: Reconhecimento inicial e
mensuração - Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao
seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão exceto no caso de ativos e passivos
financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado,
quando tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Os
principais ativos financeiros reconhecidos pela Sociedade são: caixa e equi-
valentes de caixa, títulos e valores mobiliários e contas a receber de clien-
tes. Esses ativos foram classificados nas categorias de ativos financeiros a
valor justo por meio de resultado e empréstimos e recebíveis. Os principais
passivos financeiros são: contas a pagar e fornecedores. Mensuração
subsequente - A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros
ocorre a cada data do balanço de acordo com a classificação dos instrumen-
tos financeiros nas seguintes categorias de ativos e passivos financeiros:
ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do
resultado, investimentos mantidos até o vencimento, empréstimos e
recebíveis, empréstimos e financiamentos e ativos financeiros disponíveis
para venda. Os ativos e passivos financeiros da Sociedade foram classifica-
dos nas seguintes categorias: Ativos financeiros a valor justo por meio do
resultado - Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem
instrumentos financeiros mantidos para negociação designados no reconhe-
cimento inicial a valor justo por meio do resultado. São classificados como
mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no
curto prazo. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apre-
sentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes gan-
hos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado. Os juros, corre-
ção monetária e as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são
reconhecidos no resultado quando incorridos. Esta categoria possui basica-
mente caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. Emprés-
timos e recebíveis - Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não
derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um
mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são
contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos
(taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O
custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto
ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do
método de juros efetivos é incluída na demonstração do resultado na linha
de receita operacional para as vinculadas as atividades comerciais da
Sociedade e receita financeira para as dessa natureza. As perdas por re-
dução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado como despesa
administrativa para as vinculadas as atividades comerciais da Sociedade
e como despesa financeira para as dessa natureza. Passivos financeiros
pelo custo amortizado - Após reconhecimento inicial, são mensurados
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de
juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do
resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o proces-
so de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. Estas duas ca-
tegorias são compostas basicamente por contas a receber e valores a
pagar a fornecedores. Um ativo financeiro é baixado quando: (i) os direitos
de receber fluxo de caixa do ativo expirarem; e (ii) a Sociedade transferir
os seus direitos de receber o fluxo de caixa do ativo ou assumir uma obri-
gação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora
significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a
Sociedade transferir substancialmente todos os riscos e benefícios relati-
vos ao ativo, ou (b) a Sociedade não transferir nem reter substancialmente
todos riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferir o controle sobre
o ativo. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada,
cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substi-
tuído por outro do mesmo montante com termos substancialmente diferen-
tes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente altera-
dos, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo ori-
ginal e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos corres-
pondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado.
2.12. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de
caixa foi preparada e está apresentada de acordo com o Pronunciamento
Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa
que ocorreram nos exercícios apresentados.

3. Caixa e equivalente de caixa      2019      2018
Caixa 127 66
Bancos 4 81
Aplicações Financeiras        480        369

611 516
O caixa e equivalentes de caixa da Sociedade está composto por saldo de
depósitos bancários à vista, aplicações financeiras de curto prazo, em sua
maioria em CDB, e fundo de investimento.
4. Contas a receber      2019      2018
Clientes (i) 140.134 174.308
Cliente Consórcio Sorocaba Ambiental 1.983 2.066
Cliente Consórcio Trevo Ambiental - 2.803
Receitas a faturar (ii) 57.611 23.699
Receitas a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental 2.638 2.163
Receitas a faturar Consórcio Trevo Ambiental            -     4.037

202.366 209.076
     2019      2018

Circulante 110.401 117.111
Não circulante    91.965    91.965

202.366 209.076
(i) Refere-se a faturamentos correspondentes ao fornecimento de serviços,
principalmente a órgãos públicos. (ii)Refere-se a faturamentos relativo a
medições de fornecimento de serviços a faturar, principalmente a órgão pú-
blicos. A abertura do saldo a receber de clientes em 31 de dezembro de 2019
e 2018 pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:

     2019      2018
A Vencer 102.726 102.069
Vencidos de 1 a 30 dias 6.035 8.535
Vencidos de 31 a 60 dias 1.283 482
Vencidos de 61 a 90 dias 128 1.260
Vencidos de 91 a 120 dias 109 867
Vencidos de 121 a 150 dias 6 3.801
Vencidos de 151 a 180 dias 39 6
Vencidos de 181 a 365 dias 75 91
Vencidos há mais de um ano    91.965    91.965

202.366 209.076
A Administração da Sociedade optou por não contabilizar a provisão para
créditos de liquidação duvidosa para os títulos vencidos de longa data em
suas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, por
entender que todos os clientes são órgãos públicos e que todos têm ciência
de que os serviços foram executados e atestados a cada medição. Todavia,
a liquidação das notas fiscais nem sempre ocorrem nos vencimentos pactu-
ados, o que provoca a soma de altos valores em aberto no contas a receber,
o que leva a Litucera cobrar, de não prescrever o direito ao crédito.
5. Estoques      2019      2018
Estoque de Materiais Diversos 1.057 869
Estoque de Materiais para Manutenção 1.521 612
Estoque Manutenção Predial Prevenção 49 40
Outros estoques          99        104

2.726 1.624
6. Impostos a recuperar      2019      2018
ICMS a recuperar 8.220 8.223
IRRF a compensar 2.386 2.083
IRPJ Antecipação - -
PIS 104 101
Cofins 467 467
IRPJ pago a maior 2.354 3.380
CSLL paga a maior 1.563 1.561
Retenções PIS Cofins CSLL 39 26
Antecipações PERT - 424
Impostos a recuperar Consórcios        776     1.046

15.909 17.310
7. Adiantamentos      2019      2018
Farmaco Ltda. 5.964 5.564
Salus Serviços Urbanos e Empreendimentos 13.443 11.230
Marcelo de Lima Lelis 1.980 1.980
Adiantamentos a fornecedores 2.522 1.038
Adiantamentos a empregados        505        522

24.414 20.334
8. Conta correntes de consórcios      2019      2018
Contas correntes ativas:
Consórcio Trevo Ambiental - TAC 1.611 1.590
Consórcio Trevo Ambiental - Lucros - 188
Consórcio Trevo Ambiental - Nota débito        371        205

1.982 1.983
9. Imobilizado Saldo Saldo

inicial 2019 Adições Baixas final 2019
Terrenos - custo 2.091 - - 2.091
Terrenos - Avaliação patrimonial 6.319 - - 6.319
Edificações - custo 6.898 - - 6.898
Edificações
  - Avaliação patrimonial 3.130 - - 3.130
Aterro Sanitário - custo 2.181 - - 2.181
Aterro Sanitário
  - Avaliação patrimonial 117.744 - - 117.744
Máquinas e Equipamentos 24.589 1.077 (603) 25.063
Veículos 44.882 2.220 (90) 47.012
Ferramentas 92 1 - 93
Softwares 480 - - 480
Móveis e Utensílios 3.129 12 (36) 3.105
Equipamento
  Processamentos dados 1.370 18 (5) 1.383
Equipamentos de telefonia 48 (7) 41
Imobilizado Consórcio CSA 4.854 210 (74) 4.990
Imobilizado Consórcio CTA                5           -          -             5

217.812 3.538 (815) 220.535
Saldo Saldo

inicial 2019 Adições Baixas final 2019
Edificações - custo 1.480 307 (242) 1.545
Edificações - Avaliação patrimonial 250 488 (355) 383
Aterro Sanitário - custo 1.418 436 - 1.854
Aterro Sanitário
  - Avaliação patrimonial 8.120 4.060 - 12.180
Máquinas e Equipamentos 12.386 2.443 (384) 14.445
Veículos 42.871 1.625 (89) 44.407
Ferramentas 58 9 - 67
Softwares 446 31 - 477
Móveis e Utensílios 2.364 205 (29) 2.540
Equipamento
  Processamentos dados 1.269 56 (5) 1.320
Equipamentos de telefonia 25 2 - 27
Imobilizado Consórcio CSA 3.386 1.131 (173) 4.344
Imobilizado Consórcio CTA                 -           1          -             1

       74.073   10.794  (1.277)      83.590
Imobilizado líquido 143.739 - - 136.945
A Administração da Sociedade decidiu em 01 de janeiro de 2017 (data da
transição) pela adoção inicial do pronunciamento contábil CPC 27 e CPC 28
reclassificando a propriedade mantida para investimento e procedendo a
avaliação patrimonial de seus imóveis de acordo com as prerrogativas deter-
minadas nos pronunciamentos contábeis CPC 27 - Ativo Imobilizado, CPC 28
- Propriedade para Investimentos e Interpretação do CPC - ICPC 10. O mon-
tante de R$ 139.767 mil reconhecido no patrimônio líquido representa o valor
das avaliações dos imóveis sem a dedução dos impostos incidentes (IRPJ e
CSLL) que não foram diferidos.
10. Empréstimos e financiamentos      2019      2018
Empréstimos - Capital de giro (i) 1.100 1.848
Financiamentos (ii) 3.110 3.501
Arrendamento mercantil (ii) - 56
Financiamentos Consórcio Sorocaba Ambiental        751     2.175

4.961 7.580
Circulante 2.703 4.789
Não circulante     2.258     2.791

4.961 7.580
(i) Compreendem operações de capital de giro, os empréstimos captados
para atender à necessidade de fluxo de caixa da Sociedade, adquiridos pela
taxa média de 13,35% de juros a.a. (ii) Compreendem operações exclusiva-
mente de financiamentos e leasing para aquisição de veículos e equipamen-
tos necessários na utilização da operação da prestação dos serviços da
Sociedade, adquiridos pela taxa média de 3,40% e 9,05% de juros a.a., res-
pectivamente. 11. Fornecedores e contas a pagar: Referem-se as obriga-
ções a pagar de bens ou serviços adquiridos para utilização na prestação de
serviços da Sociedade.

     2019      2018
Fornecedores 14.120 14.230
Fornecedores Consórcio Sorocaba Ambiental 1.174 1.137
Fornecedores Consórcio Trevo Ambiental 1.392 2.362
Contas a pagar 3.507 531
Alugueis e locações 1.171 987
Honorários advocatícios 55 54
Contribuições sindicais 236 496
Outras contas a pagar      1.354      1.470

23.009 21.267
A abertura do saldo a pagar com os fornecedores em 31 de dezembro de
2018 e 2017 pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:

     2019      2018
A Vencer 12.383 10.089
Vencidos de 1 a 30 dias 4.470 -
Vencidos de 31 a 60 dias 1.518 5.219
Vencidos de 61 a 90 dias 531 937
Vencidos de 91 a 120 dias 247 218
Vencidos de 121 a 150 dias 364 470
Vencidos de 151 a 180 dias 470 153
Vencidos de 181 a 365 dias 15 641
Vencidos há mais de um ano      3.012      3.540

23.009 21.267
12. Obrigações trabalhistas e encargos sociais      2019      2018
Salários a pagar 1.771 4.717
INSS a recolher 2.393 2.645
FGTS a recolher 1.280 1.199
Pensão alimentícia 10 11
Rescisões a pagar 821 832
Provisão de férias e encargos 10.231 9.628
Obrigações trabalhistas Consórcio Sorocaba Ambiental 708 790
Obrigações trabalhistas Consórcio Trevo Ambiental 10 1.928
Outras        647          29

17.871 21.780
13. Impostos e contribuições a recolher      2019      2018
PERT Previdenciários e demais débitos 105.795 105.353
Cofins a recolher 11.622 9.161
PIS a recolher 1.129 1.988
Cofins Diferida 7.964 7.735
PIS Diferido 1.712 1.679
ISSQN 1.254 685
IRPJ 807 667
CSLL 355 158
Impostos e contribuições retidos na fonte 363 442
Obrigações tributárias Consórcio Sorocaba Ambiental 297 1.163
Obrigações tributárias Consórcio Trevo Ambiental 86 1.357
Outras        873          26

132.257 130.414
14. Patrimônio líquido: 14.1. Capital social: O capital social integralizado
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$120.000 mil (cento e vinte milhões
de reais) sendo composto por 120.000.000 quotas por R$1,00 cada uma,
assim distribuídas: 2019 e 2018
Sócios       %        Quotas          R$
Osvaldo Vieira Correa 51% 61.200.000 61.200
Jaime Joaquim Gonçalves    49%   58.800.000    58.800

100% 120.000.000 120.000
15. Receita líquida      2019      2018
Receita de prestação de serviços 268.950 234.909
Prestação de serviços Consórcio Sorocaba Ambiental 28.768 26.687
Prestação de serviços Consórcio Trevo Ambiental 24.439 22.471
Serviços a faturar 31.636 34.047
Serviços a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental 2.638 1.026
Serviços a faturar Consórcio Trevo Ambiental - 3.462
Revenda de mercadorias            2          14
Receita bruta 356.433 322.616
(-) Impostos incidentes sobre serviços (30.232) (19.124)
(-) Impostos incidentes Consórcio Sorocaba Ambiental (4.448) (3.698)
(-) Impostos incidentes Consórcio Trevo Ambiental (2.924) (3.202)
(-) Impostos incidentes sobre revendas (3) (2)
(-) Glosas Consórcio Trevo Ambiental       (354)       (837)
Deduções da receita bruta   (37.961)   (26.863)
Receita líquida 318.472 295.753
16. Custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

     2019      2018
Custos com pessoal 142.129 130.881
Serviços de terceiros 17.911 19.916
Locações de veículos, máquinas e equipamentos 30.466 23.720
Locações de imóveis 1.207 1.284
Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos 22.221 22.378
Combustíveis e lubrificantes 22.256 22.683
Depreciações e amortizações 9.013 13.990
Insumos 12.449 11.459
Outros custos 9.072 4.749
Custos do Consórcio Sorocaba Ambiental 16.461 12.287
Custos do Consórcio Trevo Ambiental 15.786 14.598
Custos administrativos Consórcio Sorocaba Ambiental 836 2.925
Custos administrativos Trevo Ambiental 1.966 3.194
Custos das mercadorias revendidas           2           8

301.775 284.071
17. Despesas financeiras      2019      2018
Despesas bancárias 932 892
Descontos concedidos 3 -
Juros sobre empréstimos e financiamentos 877 754
Juros sobre fornecedores 898 515
Juros sobre tributos 10.915 15.681
IOF 230 169
Resultados de equivalência patrimonial 16 -
Despesas financeiras Consórcio Sorocaba Ambiental 485 425
Despesas financeiras Consórcio Trevo Ambiental        301          64

14.657 18.500
18. Provisão para imposto de renda e contribuição social

     2019      2018
Lucro antes da tributação 2.188 7.272
(+/-) Outras adições/ exclusões            -            -
(=) Base de cálculo 2.188 7.272
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL 34% 34%
Imposto de Renda e Contribuição social calculado (720) (2.472)
Incentivo fiscal (PAT e Incentivo a cultura)            -            -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 720 2.472

     2019      2018
Dezembro de 2014 - PM Campo Grande 6.837 6.837
Outubro de 2016 - PM Peruíbe        400        400

7.237 7.237
19. Cobertura de seguros: A Sociedade mantém seguros, segundo a cober-
tura contratada, consideradas suficientes conforme determinado nos contra-
tos firmados com os órgãos públicos para cobrir eventuais riscos sobre seus
ativos e/ou responsabilidades. As premissas adotadas, dada a sua nature-
za, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras,
consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores indepen-
dentes. 20. Instrumentos financeiros e riscos operacionais: a) Valoriza-
ção dos instrumentos financeiros: Os valores de realização estimados de
ativos e passivos financeiros da Sociedade foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avalia-
ções, estabelecidas pela Administração. Entretanto, considerável julgamen-
to foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a es-
timativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as es-
timativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão
ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodolo-
gias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização esti-
mados. Os instrumentos financeiros estão descritos a seguir, bem como os
critérios para sua valorização: • Caixa e equivalente de caixa (Nota
Explicativa nº 3): os saldos em conta corrente mantidos em bancos de
primeira linha têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis;
• Fornecedores (Nota n° 11): os valores reconhecidos representam dividas
em reais dos valores de aquisição de mercadorias e serviços; • Emprésti-
mos e financiamentos (Nota Explicativa nº 10): os valores de mercado para
os empréstimos e financiamentos são idênticos aos dos saldos contábeis,
sendo atualizados conforme cláusulas previstas nos contratos.

Osvaldo Vieira Correa - Diretor - CPF 073.605.411-15                      Claudio Ciro Kiyohashi - Contador - CRC 1SP162608/O-9

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Ilmos. Srs. Diretores da Fundação Oswaldo Ramos. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras da Fundação Oswaldo Ramos, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do patri-
mônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes no-
tas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira da Fundação Oswaldo Ramos em 31 de dezembro de 2019, o desempenho
de suas atividades e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações financeiras: Nossa audito-
ria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à En-
tidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avali-

ação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados 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 atividades. Os responsáveis pela
governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, to-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos 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 evi-
dência 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 envol-
ver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intenci-

onais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos opi-
nião 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 administra-
ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 09 de março de 2020.
Padrão Auditoria S.S.
CRC-2SP 016.650/0-7

Yukio Funada
Contador CRC-1SP 043.351/O-8
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Pacto de produção e 
emprego na guerra 
contra a pandemia

É hora de coesão, 
humildade, 
desprendimento e foco 
total na preservação 
da vida

Alguns graves exem-
plos da história, 
como a varíola, gripe 

espanhola e as depressões 
de 1929 e 2008, evidenciam 
a capacidade de superação 
do ser humano, alimentando 
a certeza de que a civilização 
também vencerá a Covid-19 
e seus duros efeitos para 
as pessoas, a sociedade e a 
economia. Nesse contexto, 
o Brasil tem demonstrado 
resiliência, não só ante os 
problemas do mundo, como 
dos próprios obstáculos que 
cria, provocados pelas más 
escolhas que fizemos nas 
últimas quatro décadas. 

Estas adversidades, aliás, 
nos colocam em desvanta-
gem no contexto global, li-
mitam a exploração de todo 
o nosso potencial e reduzem 
nossa competitividade. So-
lucionar as questões estru-
turais, porém, é uma agenda 
a ser retomada e cumprida 
com eficácia após vencer-
mos a presente pandemia, 
que, além dos prioritários 
protocolos relativos à saúde, 
exige a mobilização de todos 
numa estratégia de guerra 
para manter as pessoas sau-
dáveis e a economia ativa. 

Tal desafio requer a união 
de esforços, sinergia e em-
penho máximo dos Três Po-
deres, entidades de classe, 
empresas e trabalhadores. É 
hora de coesão, humildade, 
desprendimento e foco to-
tal na preservação da vida. 
Isso também implica prover 
alimento, remédios, bens 
de primeira necessidade e 
os produtos necessários ao 
enfrentamento da Covid-19! 
Não é o momento de dividir, 
mas de somar competências 
para multiplicar esforços e 
resultados! 

Ação crucial nesta con-
juntura crítica - além das 
medidas já anunciadas 
pelo governo no tocante 
aos contratos de trabalho, 
apoio às micro e pequenas 
empresas, financiamentos e 
remuneração dos informais 
- é um pacto pela produção 
e o emprego. Indústria e 
varejo precisam unir-se para 
fabricar no Brasil tudo o que 
pudermos, mitigando parte 
das perdas provocadas pelo 
novo Coronavírus. 

Se tivermos sucesso nessa 
iniciativa, solucionaremos 
dois problemas ao mesmo 
tempo: a escalada do de-
semprego, fechamento de 
empresas e o sofrimento da 
população; e o suprimento 
de produtos importantes 
para o combate à enfer-
midade, como máscaras 
cirúrgicas e de uso pessoal, 
vestimentas específicas 
para profissionais da saúde, 
aventais, abrigos, lençóis, 
testes clínicos e respirado-
res, dentre outros itens, que 
já são objetos de disputa 
comerciais e até mesmo de 
tensões diplomáticas entre 

alguns países. 
No contexto de todo esse 

cenário, a indústria têxtil e 
de confecção está se reposi-
cionando no que é possível, 
para atender às demandas 
urgentes. Fábricas já se ade-
quaram para produzir itens 
com alta demanda neste 
momento, como os citados 
acima. Tal mobilização é 
importante pelo seu aspec-
to humanitário e solidário, 
pois o setor tem impacto 
em vários outros segmen-
tos, emprega 1,5 milhão de 
pessoas diretamente e pode 
ser um importante pilar para 
a recuperação econômica 
pós-pandemia. 

Trata-se, aqui, de um 
exemplo da capacidade 
de mobilização de toda a 
indústria de transformação 
frente a uma emergência. 
O parque manufatureiro 
segue com estrutura orga-
nizada, a despeito da perda 
precoce de sua participação 
relativa no PIB nas últimas 
décadas. Por isso, ao lado 
do varejo e dos distribui-
dores, tem como prover o 
que a sociedade precisa. Tal 
mobilização é crucial para o 
enfrentamento da Covid-19 
e para preservar empregos 
e empresas, contribuindo 
para que nosso país atra-
vesse com menos danos um 
dos mais graves episódios 
de toda a História! 

A pandemia, por outro 
lado, escancara uma ques-
tão crucial: a importância 
do Brasil ter uma indústria 
forte, tecnologicamente 
avançada, capaz de gerar 
empregos em grande es-
cala e de qualidade, con-
tribuindo para a elevação 
do patamar nacional de 
renda. Também mostra o 
significado de um parque 
manufatureiro que reduza 
a dependência tecnológica 
no suprimento de bens 
estratégicos. 

Este desafio torna-se 
premente, pois as disputas 
entre nações por produtos 
necessários ao enfrenta-
mento da Covid-19 e as 
limitações ao intercâmbio 
comercial impostas pela 
contingência do isolamento 
e fechamento de fronteiras 
apontam para uma vertica-
lização maior das cadeias 
produtivas em cada país. 
Este assunto, cabe lembrar, 
já vinha sendo debatido na 
agenda do ambiente e sus-
tentabilidade. 

Desenha-se, assim, com 
imensa clareza, uma lição 
de casa imediata após a 
superação da presente cri-
se: uma política industrial 
eficaz, capaz de recuperar 
a perda de competitividade 
do setor provocada pelos 
conhecidos entraves do 
"custo Brasil", inseri-lo na 
Manufatura Avançada e 
pavimentar nosso caminho 
para alcançarmos e manter-
mos crescimento sustenta-
do de no mínimo quatro por 
cento ao ano. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit). 

Fernando Valente Pimentel (*)

Balanço Patrimonial em 2019 e 2018 (em Reais)

Relatório da Administração

Ativo 2019 2018    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 285.390,50 211.682,18
Adiantamento a fornecedores - 14.241,00    
 285.390,50 225.923,18
Não Circulante
Imobilizado 4.000.000,00 4.000.000,00    
 4.000.000,00 4.000.000,00    

Total do Ativo 4.285.390,50 4.225.923,18    

Passivo 2019 2018    
Circulante
Fornecedores 998,00 957,00
Obrigações tributárias 48.533,82 39.087,06
Obrigações sociais 9.923,86 9.712,42    
 59.455,68 49.756,48    
Patrimônio Líquido
Capital social 4.001.000,00 4.001.000,00
Reserva de lucros 224.934,82 175.166,70    
 4.225.934,82 4.176.166,70    
Total do Passivo 4.285.390,50 4.225.923,18    

SBIC ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CNPJ/MF nº 04.757.453/0001-18

Demonstrações de Resultados em 2019 e 2018 (em Reais)

Receita operacional bruta 1.673.111,36 1.495.931,78
Deduções
Impostos sobre as vendas (61.068,58) (54.601,56)    
Receita operacional líquida 1.612.042,78 1.441.330,22
Lucro bruto 1.612.042,78 1.441.330,22
Despesas operacionais
Administrativas e gerais (74.282,20) (50.199,20)
Tributárias (1.303,37) (156,95)

Atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 1.377.472,92 1.251.299,86
(Aumento)/Redução de ativos
Adiantamento a fornecedores 14.241,00 (11.841,00)    
 14.241,00 (11.841,00)
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores 41,00 17,00
Obrigações tributárias 9.446,76 4.097,50
Obrigações sociais 211,44 2.390,92    
 9.699,20 6.505,42    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 1.401.413,12 1.245.964,28
Atividades de fi nanciamentos:
Distribuição de dividendos (1.327.704,80) (1.212.266,62)    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (1.327.704,80) (1.212.266,62)    
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 73.708,32 33.697,66
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 211.682,18 177.984,52
Saldo no fi nal do exercício 285.390,50 211.682,18    
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 73.708,32 33.697,66    

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2019 e 2018 (em Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 2019 e 2018 (em Reais)
 Capital Social Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total        
Saldo em 1º de janeiro de 2018 4.001.000,00 136.133,46 - 4.137.133,46
Lucro líquido do exercício - - 1.251.299,86 1.251.299,86
Distribuição de lucros - - (1.212.266,62) (1.212.266,62)
Constituição da reserva de lucro - 39.033,24 (39.033,24) -        
Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.001.000,00 175.166,70 - 4.176.166,70
Lucro líquido do exercício - - 1.377.472,92 1.377.472,92
Distribuição de lucros - - (1.327.704,80) (1.327.704,80)
Constituição da reserva de lucro - 49.768,12 (49.768,12) -        
Saldo em 31 de dezembro de 2019 4.001.000,00 224.934,82 - 4.225.934,82

A Diretoria
Flavio Bonfi m Pestana - Diretor Presidente

Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0

Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
 São Paulo, 01 de março de 2020.   A Diretoria

As Demonstrações Financeiras completas estão 
à disposição na sede da Companhia.

Resultado fi nanceiro (949,81) (916,81)    
Lucro operacional 1.535.507,40 1.390.057,26
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 1.535.507,40 1.390.057,26
IRPJ e CSLL corrente (158.034,48) (138.757,40)    
Lucro líquido do exercício 1.377.472,92 1.251.299,86
Quantidade de ações 4.001.000 4.001.000
Lucro por ação - R$ 0,34 0,31

 2019 2018    

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 17H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOESP – 3COL X 11CM – PÁG. 1

 2019 2018     2019 2018    

Relatório da Administração

As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Ativo 2019 2018    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 805.934,63 787.192,73
Adiantamento a fornecedor - 23.441,55
Partes relacionadas 220.980,42 220.980,42    
 1.026.915,05 1.031.614,70
Não Circulante
Imobilizado 10.293.059,70 10.293.059,70    
 10.293.059,70 10.293.059,70    

Total do Ativo 11.319.974,75 11.324.674,40    

Passivo 2019 2018    
Circulante
Fornecedores 2.402,00 1.908,00
Obrigações tributárias 221.565,14 218.563,97
Obrigações sociais 9.963,45 7.384,08    
 233.930,59 227.856,05
Patrimônio Líquido
Capital social 8.810.491,87 8.810.491,87
Reserva de lucros 2.275.552,29 2.286.326,48    
 11.086.044,16 11.096.818,35    
Total do Passivo 11.319.974,75 11.324.674,40    

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)
   Reserva de Lucros      
 Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total          
Saldo em 1º de janeiro de 2018 8.810.491,87 1.762.098,37 494.596,62 - 11.067.186,86
Lucro líquido do exercício - - - 5.878.792,66 5.878.792,66
Distribuição de dividendos - - - (5.849.161,17) (5.849.161,17)
Constituição da reserva de lucros - - 29.631,49 (29.631,49) -          
Saldo em 31 de dezembro de 2018 8.810.491,87 1.762.098,37 524.228,11 - 11.096.818,35
Lucro líquido do exercício - - - 6.282.283,22 6.282.283,22
Distribuição de dividendos - - - (6.293.057,41) (5.849.161,17)
Absorção da reserva de lucros - - (10.774,19) 10.774,19 -          
Saldo em 31 de dezembro de 2019 8.810.491,87 1.762.098,37 513.453,92 - 11.086.044,16

 2019 2018    

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOESP – 3 col  x  12 cm

Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. São Paulo, 01 de março de 2020.  A Diretoria.

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 6.282.283,22 5.878.792,66
(Aumento)/Redução de ativos
Adiantamento a fornecedores 23.441,55 (12.786,30)    
 23.441,55 (12.786,30)
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores 494,00 34,00
Obrigações tributárias 3.001,17 17.127,07    
 6.074,54 20.628,49    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 6.311.799,31 5.886.634,85    
Atividades de fi nanciamentos
Distribuição de dividendos (6.293.057,41) (5.849.161,17)    
Caixa líquido (aplicado) proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (6.293.057,41) (5.849.161,17)    
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 18.741,90 37.473,68
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 787.192,73 749.719,05
Saldo no fi nal do exercício 805.934,63 787.192,73    
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 18.741,90 37.473,68    

Demonstrações de Resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

Receita operacional bruta 7.455.944,04 6.938.489,34
Impostos sobre as vendas (272.141,97) (253.254,85)    
Receita operacional líquida 7.183.802,07 6.685.234,49
Lucro bruto 7.183.802,07 6.685.234,49
Administrativas e gerais (111.269,06) (71.185,60)
Tributárias (1.069,77) (561,93)
Resultado fi nanceiro (1.682,11) (3.607,35)

Lucro operacional 7.069.781,13 6.609.879,61
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 7.069.781,13 6.609.879,61
Imposto de renda e contribuição social (787.497,91) (731.086,95)    
Lucro líquido do exercício 6.282.283,22 5.878.792,66
Quantidade de ações 881.049.187 881.049.187
Lucro por ação - R$ 0,01 0,01

Carlos Roberto Bertola - Contador - CRC 1SP085590/O-0

Composição da Diretoria
Mario Caterina

Diretor Presidente
Flavio Bonfi m Pestana

Diretor

Mario Caterina
Conselheiro

Flavio Bonfi m Pestana
Conselheiro

Composição do Conselho de Administração
Roberta Bianca Fernandes

Presidente do Conselho

 2019 2018     2019 2018    

Além do Distrito Federal, dez estados já adotaram o uso 
obrigatório de máscaras.
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uso de máscaras vira 
oportunidade para 
pequenos negócios

Quando Camila Sampaio, dona da loja de roupas 
Arara Store, de Brasília, anunciou nas redes sociais 
que passaria a produzir máscaras, não imaginou o 
sucesso que teria

 Datora Participações S.A. CNPJ/MF 07.704.246/0001-93
Datora Participações S.A.

CNPJ/MF 07.704.246/0001-93
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Balanços patrimoniais Consolidado Controladora
Ativos 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 8.379 7.212 737 42
Contas a receber, líquidas 65.161 24.610 3.315 –
Impostos a recuperar 2.294 2.213 124 97
Outros ativos 2.769 3.566 412 –
Total do ativo circulante 78.603 37.601 4.588 139
Ativo fiscal diferido 14.893 5.206 57 –
Impostos a recuperar 135 71 – –
Outros ativos 2.992 33 – –
Total do realizável a longo prazo 18.020 5.310 57 –
Investimentos – – 54.437 8.520
Imobilizado 16.509 10.306 5.030 –
Intangível 44.323 35.135 634 –
Total do ativo não circulante 78.852 50.751 60.158 8.520
Total do ativo 157.455 88.352 64.746 8.659
 

Balanços patrimoniais Consolidado Controladora
Passivos 2019 2018 2019 2018
Empréstimos e financiamentos 2.402 9.670 1.080 –
Passivo de arrendamento 1.657 161 881 –
Fornecedores 68.103 18.765 2.857 11
Obrigações tributárias 7.365 5.990 56 –
Obrigações trabalhistas 5.635 4.105 1.700 –
Passivo contratual 2.463 5.575 56 –
Dividendos a pagar 5.995 580 – –
Outras contas a pagar – 3.893 – –
Total do passivo circulante 93.620 48.739 6.630 11
Empréstimos e financiamentos 5.067 37.046 4.317 –
Passivo de arrendamento 2.954 424 2.898 –
Fornecedores 4.233 – – –
Mútuo a pagar para partes 
 relacionadas – 37.024 11.885 48.329
Obrigações tributárias 3.983 – – –
Passivo contratual 4.445 – – –
Provisão para demandas judiciais 4.137 3.936 – –
Total do passivo não circulante 24.819 78.430 19.100 48.329
Patrimônio líquido
Capital social 87.142 185 87.142 185
Reservas de capital 481 99 481 99
Prejuízos acumulados (52.859) (60.867) (52.859) (60.867)
Ajustes de avaliação patrimonial 163 – 163 –
Transações com acionistas não
 controladores 4.089 20.902 4.089 20.902
Patrimônio líquido atribuível
 aos acionistas controladores 39.016 (39.681) 39.016 (39.681)
Participação de não controladores – 864 – –
Total do patrimônio líquido 39.016 (38.817) 39.016 (39.681)
Total do passivo e patrimônio
 líquido 157.455 88.352 64.746 8.659

Demonstrações do resultado Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

 Receitas líquidas 178.442 121.416 2.448 –
 Custo das vendas (132.779) (92.205) (1.182) –
Lucro Bruto 45.663 29.211 1.266 –
 Despesas de vendas (4.963) (4.606) (21) –
 Perda por redução ao valor 
  recuperável de contas a receber (1.245) (1.528) – –
 Despesas Administrativas (30.831) (23.086) (551) (21)
 Outras receitas e despesas,
  líquidas 190 (2.209) – –
Resultado antes das despesas
 financeiras líquidas e impostos 8.814 (2.218) 694 (21)
 Receitas financeiras 5.309 11.165 – –
 Despesas financeiras (15.576) (26.310) (4.116) (5.472)
Despesas financeiras líquidas (10.267) (15.145) (4.116) (5.472)
 Participação nos lucros das empresas
  investidas por equivalência 
   patrimonial, líquida de impostos – – 9.954 (3.022)
Resultado antes dos impostos (1.453) (17.363) 6.532 (8.515)
 Imposto de renda e contribuição 
  social - Correntes (1.027) (687) – –
 Imposto de renda e contribuição
  social - Diferidos 9.002 5.013 1.476 (43)
Lucro/(prejuízo) do exercício 6.522 (13.037) 8.008 (8.558)
Resultado atribuído aos:
 Acionistas controladores 8.008 (8.558) – –
 Acionistas não controladores (1.486) (4.479) – –
Prejuízo líquido do exercício 6.522 (13.037) – –

Demonstrações do resultado  
abrangente

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Resultado do exercício 6.522 (13.037) 8.008 (8.559)
Variação cambial de investidas no exterior 163 – 163 –
Resultado abrangente total 6.685 (13.037) 8.171 (8.559)
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 8.171 (8.559)
Acionistas não controladores (1.486) (4.478)
Resultado abrangente total 6.685 (13.037)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Capital  
Social

Reservas  
de capital

Prejuízos  
acumulados

Ajustes de  
avaliação  

patrimonial

Resultado em  
transações  

com acionistas  
não controladores Total

Participação de  
não controladores

Total do  
patrimônio

Saldo em 01 de janeiro de 2018 186 99 (52.308) – 26.231 (25.792) 4.915 (20.877)
 Prejuízo do exercício – – (8.559) – – (8.559) (4.478) (13.037)
 Efeito da incorporação Chaicomm 
  Services Holding Ltda. (nota explicativa 2) (1) – – – – (1) – (1)
 Ganho (Perda) em transações com 
  acionistas não controladores – – – – (471) (471) 471 –
 Reflexo de Ganho (Perda) em transações
  no patrimônio líquido das controladas – – – – (4.858) (4.858) (44) (4.902)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 185 99 (60.867) – 20.902 (39.681) 864 (38.817)
 Lucro do exercício – – 8.008 – – 8.008 (1.486) 6.522
 Incorporação controlada Datocenter – (10) – – – (10) – (10)
 Aumento de capital 60.488 392 – – – 60.880 20.143 81.023
 Aumento de capital mediante transferência
   de investimento não controladores 26.469 – – – – 26.469 (26.469) –
 Ganho (Perda) em transações com 
  acionistas não controladores – – – – (6.905) (6.905) 6.905 –
 Variação cambial de investida localizada
  no exterior – – – 163 – 163 – 163
 Reflexo de Ganho (Perda) em transações
  no patrimônio líquido das controladas – – – – (9.908) (9.908) 42 (9.866)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 87.142 481 (52.859) 163 4.089 39.016 – 39.016

Demonstrações dos fluxos de caixa Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos impostos (1.453) (17.363) 6.532 (8.515)
Ajustes para:
Depreciações e amortizações 7.756 5.805 199 –
Baixa de ativo imobilizado e intangível – 17 – –
Provisão para redução ao valor 
 recuperável das contas a receber 1.245 1.528 – –
Resultado financeiro não realizado 7.590 14.696 3.434 5.456
Provisão para demandas judiciais 201 (1.198) – –
Equivalência patrimonial – – (9.954) 3.022
Apropriação ativo e passivo contratual (142) – – –
Participação dos não controladores – 29 – –

15.197 3.514 211 (37)
Variações nos ativos e passivos:
(Aumento)/Diminuição dos ativos
Contas a receber 6.201 1.941 (1.277) –
Outros ativos 1.987 420 (134) –
Impostos a recuperar (86) (252) (26) (5)
Ativo contratual (924) – – –
Aumento/(Diminuição) dos passivos
Fornecedores (15.498) (4.767) 1.467 11
Obrigações tributárias 4.630 2.622 15 –
Obrigações trabalhistas 779 1.327 955 –
Adiantamentos de clientes 1.829 2.253 (68) –
Outras Obrigações – (28) – –
Outras contas a pagar (3.883) 1.646 – –
Caixa líquido das atividades 
 operacionais 10.232 8.676 1.143 (31)
Juros pagos (2.604) (3.208) (97) –
Impostos pagos (569) (687) – –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas) atividades operacionais 7.059 4.781 1.046 (31)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Títulos e valores mobiliários – 4.246 – –
Adições ao imobilizado e intangível (4.404) (2.959) (650) –
Caixa proveniente da incorporação de
 controladas – – 417 –
Caixa proveniente de investimentos 7.187 – – –
Dividendos recebidos – – – 1.100
Investimento em controlada – – – (1.100)
Outras movimentações de investimentos – (8) – (8)
Caixa líquido gerados pelas (aplicado
 nas) atividades de investimentos 2.783 1.279 (233) (8)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Captação de empréstimos 7.000 8.101 5.500 –
Custos de transações relacionados a 
 empréstimos e financiamentos 193 (193) (103) –
Recursos provenientes de aporte de 
 capital de acionistas não controladores – – – –
Dividendos sobre o capital próprio pagos (4.493) (3.615) – –
Pagamentos de empréstimos e 
 arrendamentos (10.943) (8.231) (115) –
Pagamentos de empréstimos com partes
 relacionadas – – (5.400) –
Pagamento de empréstimos às partes 
 relacionadas – – – –
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
 das atividades de financiamentos (8.243) (3.938) (118) –
Aumento (redução) líquida(o) em 
 caixa e equivalentes de caixa 1.599 2.122 695 (39)
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 7.212 5.090 42 81
Efeito da variação cambial sobre o caixa
 e equivalentes de caixa (432) – – –
Caixa e equivalentes de caixa no final do
 exercício 8.379 7.212 737 42
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

O conjunto completo das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, podem ser obtidos na sede ou no site da Companhia.

Tomas Henrique Fuchs - Presidente Claude A. J. Araripe M. da Silva - Diretor Financeiro Leonardo Baía - Contador CRC SP 292090/O-9

A empresária comercializa 
equipamentos de prote-
ção feitos com retalhos 

de coleções passadas e estima a 
venda de mais de 200 unidades 
por semana. “Eu vou disponi-
bilizando aos poucos no site e 
em cerca de 15 minutos elas 
já esgotam”, disse. Com um 
custo de produção muito bai-

xo, Camila destina os recursos 
arrecadados para a compra de 
cestas básicas. 

A demanda pelas máscaras 
em Brasília cresceu após decre-
to do governador Ibaneis Rocha 
que torna obrigatório o uso de 
máscaras a partir de hoje (30) 
como medida de prevenção à 
disseminação do Coronavírus. 

O texto recomenda o uso de 
máscaras caseiras para a po-
pulação para que trabalhadores 
da saúde tenham prioridade na 
aquisição dos equipamentos de 
proteção profissional. Além do 

DF, dez estados já adotaram o 
uso obrigatório de máscaras.

Em São Paulo, onde o uso 
de máscaras é apenas reco-
mendado pelas autoridades, 
a empresária Poliana Evange-
lista, dona do Ateliê Fofuras e 
Mimos, que vende peças para 
decoração de quarto de bebê, 
começou a produzir o material 
para proteger a família, mas 
passou a comercializar. “Como 
a demanda pelo meu produto 
principal caiu bastante, o ate-
liê está vivendo praticamente 
da venda de máscara. Com o 
alto número de pedidos, hoje 
conto com a ajuda de mais 
duas pessoas da família para a 
produção", revela.

Poliana produz cerca de 150 
unidades por dia e vende para 
o Brasil inteiro. “Além de São 
Paulo, a gente recebe muito 
pedido do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e até da Bahia”, afirma. 
Além das máscaras comuns, 
com proteção para nariz e boca 
em várias estampas, ela também 
produz máscaras com proteção 
para os olhos. Em Fortaleza,  
onde ainda não há nenhuma 
orientação sobre a obrigato-
riedade do uso do material de 
proteção, a artesã Eurides Silva, 
dona do Brigitte Atelier, conta 
que reconfigurou o seu negócio 
após perceber a alta demanda.

“Eu publiquei uma foto nas 
redes sociais de algumas másca-
ras que fiz para a minha família 
e as pessoas começaram a pedir 
bastante”, afirma a empresária 
que já chegou a produzir mais 
de 100 máscaras em um dia. 
“A partir do momento em que 
eu entendi essa necessidade, 
interrompi a produção dos ou-
tros produtos, comecei a focar 
nas máscaras e para mim tem 
sido muito positivo, pois assim 
eu levanto uma renda para a 
família num momento de crise e 
ocupo as mãos e a mente nesse 
momento difícil", finaliza (AI/
Sebrae).
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