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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).

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 A
EE

5-
3B

0B
-A

BB
0-

98
D

D
.


