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Grazi Ferreira – Autografia – Três garotos 
conheceram um mago que estava visitando a Terra, pois esta-
va meio desprestigiado em seu planeta. A euforia deu lugar à 
curiosidade, bem como boas e inéditas aventuras . Divertiram-se 
a valer! Qual de nós nunca se imaginou voando? Os sortudos 
conseguiram. O colorido de suas páginas, além da criatividade, 
fará a garotada alfabetizada delirar. 

Se Pular Vai Voar

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

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

As Senhoras de Nazaré

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

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

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

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

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

Mesmo com todos 
trabalhando de casa, 
é preciso comparti-

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

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

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

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

Com a pandemia causada pela COVID-19 diversas empresas estão optando por deixar seus funcionários 
trabalhar remotamente e várias profissões tiveram que se adaptar ao novo cenário
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time e reunindo a documen-
tação dos clientes em um 
único lugar, tudo de forma 
prática e rápida”, explica 
Renan Oliveira, fundador do 
Previdenciarista.

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

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

tempo e dinheiro com as 
rotinas previdenciárias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(*) - É diretor de Operações da 

TOPdesk Brasil.

Experiências diversificadas 
contribuem para a carreira

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 42.334.648 42.801.331

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

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

Total do Passivo 42.334.648 42.801.331

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo, 03 de Abril de 2020

Relatório da Diretoria
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