
Como manter a saúde 
mental e física em 

tempos de Covid-19

Antes mesmo de 
falar de frequência é 
importante mencionar 
esse momento singular 
do planeta onde todos 
nós, sem exceção, 
estamos passando por 
uma grande ruptura na 
nossa rotina diária

Além dos devidos 
cuidados e orienta-
ções que devem ser 

seguidos por todos, vamos 
abordar um outro lado desse 
assunto bastante pertinente 
no que diz respeito a manter 
a saúde mental e física. 

Alguns estão enxergando 
essa ruptura como uma 
grande oportunidade de 
criar e desenvolver novas 
atividades que nunca teve 
tempo de fazer porque era 
“engolido pelo piloto auto-
mático” de todo dia e outros 
estão vendo esse momento 
de uma forma paralisante 
aguardando tudo passar.

Se você está no primeiro 
grupo onde seu olhar é de 
oportunidade para criar, 
você está na EXPANSÃO 
e se você está no segundo 
grupo, definitivamente você 
está na CONTRAÇÃO. Por-
tanto, um mesmo evento 
pode ser percebido por duas 
pessoas de forma completa-
mente distinta.

Para encaixar esse as-
sunto de frequência com o 
que estamos vivendo hoje 
e ser mais fácil a compre-
ensão, a Escala Hawkings 
de consciência diz que nós 
vibramos em sentimentos 
que possuem frequências 
diferenciadas, mais baixas 
ou mais altas.

Por exemplo: vergonha, 
culpa, apatia, sofrimento, 
medo são as vibrações mais 
baixas que um ser huma-
no emite enquanto que a 
alegria, amor, paz, contem-
plação e aceitação são as vi-
brações mais altas emitidas. 
Para melhor entendimento, 
se você imaginar uma esca-

daria, a vergonha, a culpa, 
a apatia, o sofrimento e o 
medo estariam no degrau 
mais baixo e a alegria, 
amor, paz, contemplação e 
aceitação estariam no topo 
da escada.

Se você está vibrando nos 
sentimentos do degrau mais 
baixo, você está em total 
CONTRAÇÃO, ou seja, não 
consegue enxergar nenhu-
ma oportunidade maior de 
ganho nesse momento em 
nenhuma área da sua vida, 
só percebe um caos instala-
do e não sabe o que fazer. 
Estar nesses sentimentos, 
independentemente desse 
momento no planeta, você 
perde qualidade de vida, 
seu sistema imunológico 
fica enfraquecido, sua ca-
pacidade de criação fica 
comprometida e o acesso 
aos seus dons e potenciais 
fica bloqueado.  

Ou seja, há uma paralisa-
ção na sua vida e você fica 
energeticamente  “impedi-
do” de dar novos passos. 
Mas se você está vibrando 
nos sentimentos que eu 
hipoteticamente disse que 
estão no topo da escada, 
você muito provavelmente 
está em um momento de 
expansão e está conseguin-
do perceber o ganho do 
planeta, de cada indivíduo, 
perceber que agora já que 
não tem como ir para fora, 
necessariamente precisa 
ir para dentro e olhar para 
si, para suas ações ou não 
ações, o valor que cada fa-
mília está vivenciando nesse 
contexto de cuidados um 
com o outro, de falar com os 
amigos que há tempos não 
falava, de criar, estudar, ler, 
cuidar de si.   

Evite informações em 
excesso. Se você já sabe o 
que fazer para se proteger 
nesse momento, siga as 
orientações e passe a di-
recionar sua energia para 
outras atividades.

(*) - É Terapeuta quântica - 
Consciência theta.

Deborah Souza (*)
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Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  449.577,65 442.804,02
Caixa e Equivalentes de Caixa  6.100,77 1.921,88
Clientes  30.000,00 28.014,22
Adiantamento a Empregados  470,58 1.530,17
Adiantamentos a Fornecedores  1.668,55 -
Tributos a Recuperar  411.337,75 411.337,75
Não Circulante  102.966.950,76 102.771.638,68
Créditos a Receber  191.250,00 191.250,00
Títulos a Receber  12.905.512,47 12.905.512,47
Investimentos  89.870.188,29 89.674.876,21
Total do Ativo  103.416.528,41 103.214.442,70

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  44.008,92 45.902,11
Obrigações Trabalhistas e Sociais  26.284,56 26.689,58
Obrigações Tributárias  17.724,36 19.212,53
Não Circulante  18.167.091,95 18.119.618,95
Créditos de Pessoas Ligadas  18.167.091,95 18.119.618,95
Patrimônio Líquido  85.205.427,54 85.048.921,64
Capital Social  55.599.089,00 55.599.089,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial  - 1.623.035,01
Reservas de Lucros  29.606.338,54 27.826.797,63
Total do Passivo  103.416.528,41 103.214.442,70

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019.
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Bruta
Serviços e Arrendamentos  633.039,70 672.467,11
(-) Impostos s/Serviços e Arrendamentos  34.280,18 39.139,18
Receita Operacional Líquida  598.759,52 633.327,93
Despesas Administrativas  587.732,41 593.424,13
Impostos e Taxas  250,06 291,43
Despesas Financeiras  964,45 1.030,24
Outras Receitas  195.312,08 32.042,44
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  205.124,68 70.624,57
I.R. e Contribuição Social  48.618,78 52.305,37
Lucro Líquido do Exercício  156.505,90 18.319,20
Lucro Líquido Por Ação  0,000004 0,000001

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2019/R$ 2018/R$
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Lucro / Prejuízo Líquido do exercício  156.505,90 18.319,20
Ajuste por:
Equivalência Patrimonial  (195.312,08) (32.042,44)
Lucro / Prejuízo Líquido Ajustado  (38.806,18) (13.723,24)
Redução (Aumento) de contas do ativo
Créditos a Receber  (1.985,78) 6.985,77
Outros Ativos  (608,96) 2.435,41
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  - (3.447,83)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (405,02) (4.124,60)
Obrigações Tributarias  394,06 503,09
Imposto de Renda e Contribuição Social  (1.882,23) 1.310,79
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (43.294,11) (10.060,61)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  47.473,00 11.486,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  47.473,00 11.486,00
Fluxo de caixa do exercício  4.178,89 1.425,39
Saldo no início do exercício  1.921,88 496,49
Saldo no final do exercício  6.100,77 1.921,88
Fluxo de caixa do exercício  4.178,89 1.425,39

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos 
bancários (R$1,00 em 2019 e R$1,00 em 2018) e aplicações finan-
ceiras (R$6.099,77 em 2019 e R$1.920,88 em 2018). 3- Outros ati-
vos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pelos 
valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculá-
veis,  acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas (passivos).
4- Participações societárias   % de
  Capital Partici- Patrimônio
Empresa  Social pação Líquido
Cotonifício Guilherme 
 Giorgi S/A  42.600.442,00 22,85 (130.689.981,42)
Metalúrgica 
 Aricanduva S/A  3.583.582,00 93,17 2.424.624,12
Refinaria Nacional 
 de Sal S/A  46.485.104,00 75,31 111.436.427,28

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019.

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A.
CNPJ 61.339.172/0001-89

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que necessários. São Paulo, 12 de Março de 2020.

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Ajustes de Avaliação Patrimonial Reserva de Lucros Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2017  55.599.089,00 3.246.070,02 26.185.443,42 85.030.602,44
Reserva de Lucros  - - 1.640.438,25 1.640.438,25
Reserva Legal  - - 915,96 915,96
Reserva de Reavaliação  - (1.623.035,01) - (1.623.035,01)
Saldos em 31/12/2018  55.599.089,00 1.623.035,01 27.826.797,63 85.048.921,64
Reserva de Lucros  - - 1.771.715,61 1.771.715,61
Reserva Legal  - - 7.825,30 7.825,30
Reserva de Reavaliação  - (1.623.035,01) - (1.623.035,01)
Saldos em 31/12/2019  55.599.089,00 - 29.606.338,54 85.205.427,54

5- O Capital Social é de R$55.599.089,00 totalmente integralizado e 
representado por 40.025.750.252 ações ordinárias sem valor nomi-
nal. 6- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo 
regime de competência.  7- O Imposto de Renda e a Contribuição 
Social são apurados com base no lucro presumido.

New Port Patrimonial e Participações EIRELI 
CNPJ. 27.172.924/0001-21 - NIRE. 35.602.368.587

Ata de Reunião do Titular Realizada em 09/03/2020
Aos 09/03/2020, às 15:30hs, sede da empresa, Rua Conceição de Monte Alegre,107, Torre B, 10 Andar, Conjun-
to 101 B, CV 3270, Cidade Monções SP/SP. Titular Francisco Devaldo da Silva, representando a totalidade do ca-
pital social, presidiu e secretariou. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. Redução do Capital 
Social de R$10.946.900,00, para R$ 7.996.900,00, perfazendo uma redução de R$2.950.000,00, 
destinada ao reembolso para Francisco Devaldo da Silva. Nada mais, o titular lavra esta Ata para que atin-
ja todos os efeitos jurídicos legais para se proferir a publicação do mesmo e consequentemente se produza o re-
gistro da redução do capital social perante a JUCESP. Francisco Devaldo da Silva-Titular e Administrador da empresa.

Nota 1. A Empresa Agro Química Maringá S.A., dedica-se a atividade de 
Comercio Atacadista de Produtos Químicos. Nota 2. Apresentação das 
demonstrações financeiras e principais práticas contábeis. 2.1 O Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do 
Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem as normas técnicas contábeis 
(NTC), introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações 
técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2.2 As receitas, os custos e as 
despesas são registradas pelo regime de competência. 2.3 As contas re-
alizáveis em um ano, são classificados como Circulante. 2.4 As contas do 
Ativo não Circulante, Passivo não Circulante e do Patrimônio Líquido estão 
em conformidade com as Leis. 2.5 As depreciações foram calculadas pelo 
método linear e taxas que levam em consideração a vida útil dos bens. Os 
bens foram considerados os anos de vida útil como segue: Edifícios e Cons-
truções 25 anos, Moveis e Utensílios 10 anos, Equipamentos de Informática 
5 anos, Veículos 5 anos, Maquinas ,Instalações e Tanques, 10 anos. 2.6 O 
Intangível está demonstrado ao custo histórico deduzido as amortizações 
calculada pelo método linear em 5 anos os software e licenças de uso. 2.7 
As férias foram constituídas com base nos direitos adquiridos pelos empre-
gados. 2.8 Estoques são avaliados ao custo médio das compras e estão 
compatíveis com o mercado, tendo em vista seu alto giro. Nota 3. Apli-

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: A Diretoria da Agro Química Maringá S.A., atendendo as prescrições legais, submete à apreciação da Assembleia Geral as contas do Exercício  encerrado em 31 de dezembro de 2019, contidas no Balanço 
Patrimonial e do Resultado do Exercício, na Demonstração de Fluxo de Caixa e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. De acordo com determinação legal, as Demonstrações Financeiras foram feitas de forma 
comparativa com os dados apresentados do Exercício de 2018. Permanecemos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Diadema, 31  de março de 2020.                             A Diretoria.

Balanço Patrimonial Encerrado Em 31 de Dezembro (Em reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em reais)

Demonstrações do Imobilizado (Em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Ativo....................................................... 2019 2018
Ativo Circulante.................................... 
Caixa e Equivalentes de Caixa............... 26.575.424,80 46.609.084,64
Contas a Receber de Clientes................ 11.563.872,30 12.444.365,98
Estoques................................................. 13.096.956,36 12.769.829,44
Impostos a Recuperar............................. 4.551.837,97 7.720.520,83
Outros Recebíveis................................... 590.181,27 436.437,10
Despesas Antecipadas........................... 68.037,98 122.387,88
Total do Ativo Circulante...................... 56.446.310,68 80.102.625,87
Ativo Não Circulante............................. 
Realizável a Longo Prazo..................... 
Depósitos Judiciais................................. 189.905,29 191.751,81
Investimentos........................................ 115.886.188,33 94.099.190,14
Imobilizado............................................ 2.963.028,87 2.744.035,44
Intangível............................................... 72.299,52 45.135,01
Total do Ativo Não Circulante.............. 119.111.422,01 97.080.112,40

Total do Ativo........................................ 175.557.732,69 177.182.738,27

 Capital Reserva Reserva de Reten- Lucros Ajuste de Avali-
 Social Legal   ção de Lucros Acumulados ação Patrimonial Total
Saldo Em 1º de Janeiro de 2018.......... 55.000.000,00 6.917.916,86 16.547.222,71 - 48.433.276,47 126.898.416,04
Lucro Liquido Exercicio........................... - - - 23.379.310,27 - 23.379.310,27
Constituição da Reserva Legal............... - 1.013.965,51 - (1.013.965,51) - -
Juros sobre Capital Próprio..................... - - - (3.100.000,00) - (3.100.000,00)
Destinação para Reserva
  de Retenção de Lucro........................... - - 19.265.344,76 (19.265.344,76) - -
Outros Resultados Abrangentes............. - - - - 6.127.561,53 6.127.561,53
Distribuição de Dividendos..................... - - (10.000.000,00) - - (10.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2018..... 55.000.000,00 7.931.882,37 25.812.567,47 0,00 54.560.838,00 143.305.287,84
Lucro Líquido Exercício........................... - - - 11.552.041,51 - 11.552.041,51
Constituição da Reserva Legal............... - 337.602,08 - (337.602,08) - -
Juros sobre Capital Próprio..................... - - - (4.800.000,00) - (4.800.000,00)
Destinação para Reserva
  de Retenção de Lucro........................... - - 6.414.439,43 (6.414.439,43) - -
Outros Resultados Abrangentes............. - - - - 14.968.590,15 14.968.590,15
Distribuição de Dividendos..................... - - (30.000.000,00) - - (30.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2019..... 55.000.000,00 8.269.484,45 2.227.006,90 0,00 69.529.428,15 135.025.919,50

 Saldo Liquido Aquisição Baixa Depreciação Saldo Liquido Saldo Liquido
 31/12/2018 no Ano no Ano no Ano 31/12/2019 31/12/2018
Terreno.................................................... 567.670,63 - - - 567.670,63 567.670,63
Edifícios e Construções.......................... 51.979,78 - - 2.460,48 49.519,30 51.979,78
Maquinas e Equipamentos..................... 254.693,43 48.873,80 - 27.282,12 276.285,11 254.693,43
Moveis e Utensílios................................. 321.668,67 240.596,18 - 117.196,78 445.068,07 321.668,67
Instalações e Tanques............................ 716.943,15 50.000,04 - 58.769,70 708.173,49 716.943,15
Veículos................................................... 829.896,55 227.976,00 - 142.692,63 915.179,92 829.896,55
Oficina mecânica..................................... 1.183,23 - - 50,88 1.132,35 1.183,23 
Totais...................................................... 2.744.035,44 567.446,02 -  348.452,59 2.963.028,87 2.744.035,44

Passivo............................................... 2019 2018
Passivo Circulante............................. 
Fornecedores....................................... 1.462.763,47 1.891.471,08
Impostos e Contribuições a Pagar....... 325.280,74 325.478,72
Salários e Encargos a Pagar............... 1.334.951,40 1.387.906,04
Juros sobre capital a Pagar................. 1.700.000,01 2.635.000,00
Outras Contas a Pagar........................ 818.049,30 471.518,21
Total do Passivo Circulante.............. 5.641.044,92 6.711.374,05
Passivo Não Circulante..................... 
Impostos e Contribuições a Pagar....... 78.991,18 78.991,18
Tributos Diferidos................................. 34.811.777,09 27.087.085,20
Total do Passivo Não Circulante...... 34.890.768,27 27.166.076,38
Patrimônio Líquido............................ 
Capital Social....................................... 55.000.000,00 55.000.000,00
Reserva de Lucros............................... 10.496.491,35 33.788.168,71
Ajuste de Avaliação Patrimonial.......... 69.529.428,15 54.517.119,13
Total do Patrimônio Líquido............. 135.025.919,50 143.305.287,84
Total do Passivo................................. 175.557.732,69 177.182.738,27

 2019 2018
Receita Operacional Líquida................ 119.586.724,92 128.028.954,84
Custo dos Produtos Vendidos................. (82.231.998,88) (85.063.134,91)
Lucro Bruto............................................ 37.354.726,04 42.965.819,93
(Despesas) Receitas Operacionais...... 
Despesas com Vendas............................ (7.801.292,18) (8.116.659,06)
Despesas Administrativas....................... (17.967.577,57) (16.807.947,92)
Resultado de Equivalência Patrimonial... 303.062,09 357.726,42
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 34.120,64 8.931.273,91
Lucro Operacional Antes dos
    Efeitos Financeiros........................... 11.923.039,02 27.330.213,28
Receitas Financeiras............................... 4.508.694,49 7.709.216,12
Despesas Financeiras............................. (6.462.963,50) (4.589.498,58)
Lucro Antes do IR e CS........................ 9.968.770,01 30.449.930,82
IR e Contribuição Social-Corrente........... (3.203.128,50) (10.165.520,55)
IR e Contribuição Social-Diferido............ (13.600,00) (5.100,00)
Lucro Líquido do Exercício.................. 6.752.041,51 20.279.310,27
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 4.800.000,00 3.100.000,00
Lucro Líquido do Exercício.................. 11.552.041,51 23.379.310,27
Lucro Por Lote de Mil Ações do Capital
 Social (Número de Ações 2.908.002.886) 3,97 8,03

 2019 2018
Participação em Empresas Controladas. 4.964.902,93 5.874.834,17
Propriedades para Investimentos........... 1.155.000,00 1.115.000,00
Investimento em Bolsa (Ações e Ouro)... 109.766.285,40 87.109.355,97
Total dos Investimentos........................ 115.886.188,33 94.099.190,14

 2019 2018
Caixa....................................................... 5.755,30 4.705,34
Banco Conta Movimento......................... 3.661.867,13 5.037.871,56
Certificados de Depósitos Bancários...... 22.907.802,37 41.566.507,74
Totais...................................................... 26.575.424,80 46.609.084,64

Das Atividades Operacionais.............. 2019 2018
Lucro Líquido do Exercício...................... 6.752.041,51 20.279.310,27
Despesas (Receitas) que não 
  representam movimento de caixa.....
Depreciação a Amortização.................... 348.452,59 329.339,98
Resultado com Equivalência Patrimonial (303.062,09) (357.726,42)
(Aumento) Diminuição dos Ativos......
Contas a Receber.................................... 880.493,68 1.335.453,82
Estoques................................................. (327.126,92) 2.123.954,95
Outras Contas a Receber........................ 3.069.288,59 (6.728.082,64)
Aumento (Diminuição) dos Passivo.... 
Fornecedores.......................................... (428.707,61) (981.706,04)
Salários e Encargos Sociais................... (52.954,64) 128.275,22
Impostos e Contribuições Sociais........... (197,98) 151.758,41
Outros Passivos....................................... 346.531,09 13.417,07
Caixa Proveniente das Atividades
   Operacionais....................................... 10.284.758,22 16.293.994,62
Das Atividades de Investimento........... 
Aquisição do Ativo Imobilizado................ (567.446,02) (418.786,72)
Desembolso do Ativo Intangível.............. (38.565,38) (14.199,18)
Recebimento por Venda Imobilizado /
  Investimento.......................................... 9.600,00 76.600,00
Recebimento de Investimento 
 em Controladas...................................... 1.212.993,33 729.600,00
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades 
 de Investimentos.................................. 616.581,93 373.214,10
Das Atividades de Financiamento.......
Pagamento de Dividendos...................... (30.000.000,00) (10.000.000,00)
Juros Sobre Capital Próprio.................... (934.999,99) (850.000,00)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades 
  de Financiamentos.............................. (30.934.999,99) (10.850.000,00)
Variação Liquida do Caixa.................... 20.033.659,84 5.817.208,72
Demonstração da Variação do Caixa...
Disponibilidade no Inicio do Exercício..... 46.609.084,64 40.791.875,92
Disponibilidade no Final do Exercício...... 26.575.424,80 46.609.084,64
Superávit (déficit) de Caixa 
 no Exercício.......................................... (20.033.659,84) 5.817.208,72

Demonstrações dos Resultados (Em reais)

Demonstrações dos Investimentos (Em reais)

Caixa e Equivalentes de Caixa

Diretoria

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em reais)

cações Financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data do Balanço. Resgatáveis no prazo de 90 dias da data 
do balanço correspondendo basicamente a CDBs baseados na variação da 
taxa dos Certificados de Depósitos Bancários-CDI com liquidez imediata e 
com risco baixo de mudança de seu valor de mercado. Nota 4. Investimen-
tos, foram realizados em empresas controladas, propriedades para investi-
mentos, ações e ouro negociado em bolsa de valores. 4.1 Os investimentos 
feitos em ações e ouro negociados em Bolsa de Valores, foram ajustados 
a valor justo de mercado com base em preço de cotação na respectiva 
data-base, reconhecendo-se os valores dos ajustes nas contas do grupo 
Investimentos e em contra partida a conta Ajuste de Avaliação Patrimonial 
no Patrimônio Líquido. 4.2 Os investimentos feitos em propriedades para 
investimentos, foram ajustado a valor justo com base no laudo técnico e os 
valores foram reconhecidos nas contas do grupo investimento e em contra-
partida a conta de resultado, AVJ-Propriedades para Investimentos. 4.3 As 
participações em empresas controladas, foram avaliada pelo MEP. 4.4 Os 
valores ajustados a valor justo de ativos financeiros, foram diferidos e serão 
reconhecidos o lucro tributável quando forem realizados. 4.5 Foram provi-
sionados os impostos de IRPJ e CSLL, sobre os ajustes a valor justo, lança-
do no Patrimônio Líquido e contra partida em Tributos Diferidos, no Exigível 
a Longo Prazo-Não Circulante. Os impostos IRPJ e CSLL, sobre Proprie-
dade para Investimentos, foram reconhecidos no resultado como IRPJ e 
CSLL-Diferido e como contra partida a conta Tributos Diferidos, no ELP.  
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Regiane Nóbrega (*)  

E garantindo a seguran-
ça dos seus colabo-
radores, para que as 

operações sejam realizadas 
da melhor maneira possível, 
remotamente. É com esta 
demanda que companhias 
dos mais diversos segmentos 
têm procurado por serviços 
em cloud computing, migra-
ção de dados para a nuvem e 
como proteger as suas infor-
mações e armazenar os da-
dos da empresa em tempos 
de trabalho home office. Mas 
como todos terão acesso aos 
sistemas? Como mantê-los 
seguros a hackers e perdas 
de informações? Essas são 
perguntas frequentes sobre 
o assunto. 

A demanda por serviços 
em cloud deve crescer nos 
próximos meses por conta 
da quarentena em meio à 
pandemia do Coronavírus, 
devido aos movimentos e 
necessidades das empresas 
em adaptar-se também ao 
trabalho remoto. Em pes-
quisa divulgada pela Hibou, 
empresa de monitoramento 
de mercado, em parceria com 
a plataforma de dados Indico, 
mostra que 6 em cada 10 bra-
sileiros estão em home office. 
O levantamento foi realizado 
no início desta semana e le-
vou em consideração cerca 
de 2,4 mil pessoas. 

Atualmente não são todas 
as empresas que possuem 
uma infraestrutura de TI 
que permita que todos os 

Acesso remoto: empresas 
precisam mais do que 

nunca migrar para a nuvem
Em tempos de Coronavírus a maior necessidade das empresas tem sido encontrar soluções que 
permitam que os seus negócios continuem funcionando

nor tempo de resposta ao 
armazenamento em nuvem, 
com alto desempenho e no 
momento em que precisar. 

Estes são os principais 
destaques e benefícios para 
o momento atual em que 
as empresas precisam se 
adequar o quanto antes 
ao acesso remoto. Nosso 
parceiro de nuvem Google 
Cloud Platform, possui fun-
cionalidades que vão desde o 
armazenamento até o desen-
volvimento de aplicativos, 
por meio de ferramentas 
como docker e kubernetes, 
capazes de automatizar e 
atualizar aplicações com 
alto desempenho e quando 
precisar. Estes são os princi-
pais destaques e benefícios 
para o momento atual onde 
as empresas precisam se 
adequar o quanto antes ao 
acesso remoto. 

Com a alta demanda do 
momento, se a empresa 
precisar aumentar a sua 
capacidade de nuvem agora, 
ela pode, graças à flexibiliza-
ção que o serviço oferece. E, 
quando o período de quaren-
tena e home office voltar à 
sua normalidade, ela pode 
aderir a um espaço menor de 
cloud, caso seja necessário. 
A nuvem é 100% adaptável, e 
muito rapidamente pode-se 
ampliar ou reduzir o número 
de recursos. 

(*) - Formada em Administração pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

e pós em Marketing pelo Ibmec, 
é Gerente de Alianças e Parcerias 

da Claranet Brasil 
(https://br.claranet.com/).

seus colaboradores acessem 
aplicações de forma remo-
ta. Muitos desses casos se 
devem por não estarem na 
nuvem e tais sistemas apenas 
funcionarem na rede interna 
da companhia ou através de 
VPN. No que tange à segu-
rança, ao aumentarmos a 
quantidade de dispositivos 
acessando os ambientes das 
empresas, criamos mais uma 
oportunidade para possíveis 
ataques, invasões e fraudes. 

Em cloud, existem ca-
madas de autenticação 
e as melhores práticas e 
ferramentas de segurança 
fornecidas pelos próprios 
provedores. 

Quais as maiores necessi-
dades das empresas diante 
deste cenário? Imediata-
mente com a crise veio uma 
demanda urgente de redu-
ção de custos e entendemos 
que é um momento econô-
mico difícil. Neste momento 
a nuvem é a melhor opção 
pela sua alta escalabilidade 
de ambientes, agilidade de 
setup e flexibilidade. 

Um questionamento co-
mum também destas em-

presas é como a tecnologia 
em nuvem contribui para o 
sucesso do trabalho home 
office? A alta escalabilida-
de, agilidade, flexibilidade, 
compartilhamento de infor-
mação e custo/benefício são 
as pontas que as empresas 
mais irão se apoiar agora e 
tudo isso graças à nuvem e 
sua tecnologia. 

Na prática, quando você 
tem suas aplicações de 
produtividade hospedadas 
com um provedor de nu-
vem, seus colaboradores 
podem se beneficiar do 
acesso remoto em tempo 
real. Ou seja, todas as atu-
alizações feitas por um co-
laborador ficam disponíveis 
instantanea mente para todo 
o time envolvido no projeto. 

O Google Cloud Platform, 
possui funcionalidades des-
de o armazenamento até o 
desenvolvimento de aplicati-
vos, por meio de ferramentas 
como docker e kubernetes, 
capazes de automatizar e 
atualizar aplicações e ofe-
rece velocidade para escalar 
aplicativos. A plataforma 
realiza este serviço no me-

Entre os dias 18 e 21 de 
março, a Demanda Pesquisa 
e Desenvolvimento de Marke-
ting entrevistou 1065 pessoas 
de todo o país. Os resultados 
identificaram os níveis de pre-
ocupação, de atitudes tomadas 
para prevenção e de informação 
acerca da pandemia da Co-
vid-19 (Coronavírus). O estudo 
tem nível de confiabilidade de 
95% e margem de erro de 3%. 
O que mais preocupa os brasi-
leiros no período de pandemia é 
o colapso no sistema brasileiro 
de saúde, mencionado por 52% 
dos entrevistados. 

“A preocupação com algo que 
afeta o coletivo vem em primeiro 
lugar, antes do que reflete indi-
vidualmente”, destaca Gabriela 
Prado, Diretora Executiva da 
Demanda. Muito mencionados 
também são o temor pelo aumen-
to do desemprego (50%) e uma 
eventual recessão econômica 
(43%), bem como a possível que-
bra de empresas (41%). Um pon-
to fora da curva nessa questão 
é o medo do desabastecimento: 
a paralisação na fabricação de 
produtos (6%) e a redução de 
oferta de produtos (6%) aflige 
pouco as pessoas.

É possível identificar que as 
mulheres pensam um pouco 
mais na saúde enquanto homens 
pensam mais nas questões finan-
ceiras. Por exemplo, o colapso 

na saúde foi citado por 58% das 
mulheres e por 47% dos homens, 
já a falência das empresas foi 
lembrada por 39% e 43%, respec-
tivamente. Como canais de busca 
de informação sobre a pandemia 
e o Coronavírus, a internet foi a 
mais citada, por 86% dos entre-
vistados, seguida pela TV (72%) 
e o jornal impresso (50%). 

Sobre as alterações de roti-
na, entre as maiores privações 
estão as atividades ao ar livre 
(87%), eventos (83%) e visita 
a bares e restaurantes (82%). 
Nos cuidados com a higiene, 
os hábitos mais inseridos no 
dia a dia das pessoas foram 
lavar as mãos com maior fre-
quência (93%), evitar beijos 
e abraços (90%) e o uso do 
álcool gel (90%). Mudanças 
também foram identificadas no 
abastecimento do lar. 36% dos 
entrevistados disseram que mo-
dificaram seu comportamento 
de compra adquirindo mais 
itens do que o normal. 

Entre os produtos que tive-
ram maior aumento de con-
sumo estão os alimentos não 
perecíveis (76%), produtos 
de higiene pessoal (60%) e 
produtos de limpeza doméstica 
(56%). Já os medicamentos 
estão sendo mais estocados por 
36% dos entrevistados. Fonte 
e mais informações: (www.
demanda.com.br).

Colapso na saúde, 
desemprego e recessão são 

três preocupações
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