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A chegada do novo Coronavírus ao Brasil trouxe desafios para os 
micro e pequenos negócios. Com as medidas de isolamento social 
para evitar a propagação do vírus, especialistas indicam a digitali-
zação das empresas como uma solução. Abrir uma loja online pode 
parecer um desafio, mas é uma alternativa inovar para a retomada. 
De acordo com uma pesquisa da Google Retail, o principal resultado 
da Covid-19 no varejo foi o aumento das vendas online em diversas 
categorias, incluindo alimentos.   

Transformar negócio em e-commerce

O mundo teve que se reinventar em questão de semanas. Agora as reuniões 
de negócios são virtuais, as famílias se comunicam com videochamadas e os 
amigos fazem festas em programas online. Ferramentas populares de men-
sagens instantâneas, como o Facebook Messenger, WhatsApp e Telegram, 
oferecem chamadas de vídeo - mas será que eles são realmente seguros? 
Por conta da Covid-19 e o consequente isolamento social da população, o 
download e o uso destas aplicações aumentaram. No entanto nas últimas 
semanas foram identificadas graves falhas de segurança, deixando empresas 
e usuários preocupados com o vazamento de informações.   

Vulnerabilidades em aplicativos móveis

Há um tempo, li uma matéria em um site de assuntos científicos 
sobre a descoberta de um tablete cuneiforme, na região da antiga 
Mesopotâmia, hoje o Iraque moderno. Essa peça remonta há cerca 
de 1.750 AC e o interessante é que a mensagem escrita nela é uma 
reclamação comercial, onde um homem chamado Nanni fez uma queixa 
formal a um vendedor de cobre que supostamente o havia enganado 
na qualidade do material entregue. Temos aí provavelmente a recla-
mação formal de negócios mais antiga do mundo já registrada.   

Latifúndio digital

iStock

Negócios em Pauta

Navio porta-contêineres 
A Log-In Logística Intermodal, empresa de soluções de 

logística intermodal 100% brasileira que integra a nave-
gação por cabotagem a outros modais e serviços, investiu 
cerca de R$60 milhões na aquisição de um novo porta-
-contêineres. O navio Log-In Endurance atenderá a linha 
de Serviço Atlântico Sul, uma das mais importantes para 
a companhia e que interliga diversos portos brasileiros ao 
porto de Buenos Aires. Em função disto, foram contratados 
76 novos tripulantes, que estarão a bordo não só do Log-
-In Endurance mas também do Log-In Polaris (2017), que 
entrou em operação no final de 2019 (www.loginlogistica.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3

AI/Log-In Logística Intermodal

DIsPOsITIVOs, PROCEssOs E PEssOAs

Com mais de 2,5 
milhões de pequenos 
negócios, o setor do 
varejo enfrenta uma 
das maiores crises da 
história, em virtude da 
expansão da Covid-19 
no país

Mesmo com o decreto fe-
deral que determinou o 

fechamento de muitos desses 
estabelecimentos comerciais, 
existe um grande número 
deles ainda funcionando, 
autorizados pelos governos 
estaduais e municipais por 
abastecerem a população 
com itens básicos como ali-
mentos, remédios, dentre ou-
tros de extrema necessidade.

Preocupado com esses ne-
gócios que estão em atuação, 
o Sebrae preparou uma série 
de dicas para os pequenos 
negócios que ainda perma-
necem abertos ao público. 
O gerente da Unidade de 
Competitividade do Sebrae, 
César Rissete, enfatiza que 
o cenário atual é inédito, 
inesperado e requer todos os 
cuidados para conter a crise. 

“É um momento de alerta 
geral em todo o mundo, 
especialmente para os negó-
cios que estão em funciona-
mento. Os empreendedores 
que tiverem dúvidas não 
podem hesitar em pedir aju-
da, o Sebrae está totalmente 
mobilizado para atender às 
demandas”, alertou. Confira 
as dicas elaboradas para 

Dicas para os pequenos negócios 
que atendem ao público em meio à crise
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aqueles comércios que estão 
em funcionamento:

1º Proteja sua equipe: nes-
se momento de grande 
propagação do Corona-
vírus, é importante que 
todos os funcionários 
disponham de materiais 
de proteção, como álcool 
em gel, máscaras e luvas. 
Além disso, faça reuniões 
reforçando a necessida-
de de que sejam manti-
dos cuidados redobrados 
com a higiene pessoal. 
Seja o mais didático 
possível. A saúde da sua 
equipe é fundamental 
também para a saúde do 
seu negócio.

2º Reinvente seu ne-
gócio: caso ainda não 
trabalhe com vendas 
online e delivery essa é 
a hora de implementar o 
serviço. Uma comunica-
ção direta e objetiva nas 
redes sociais será fun-

também devem respeitar 
a distância mínima de 2 
metros entre as pessoas. 
Outro ponto importante: 
os clientes precisam per-
ceber que os cuidados 
necessários estão sendo 
tomados no seu negócio. 
A confiança é fundamen-
tal para a fidelização.

4º Reveja seus gastos 
fixos: é possível que seu 
faturamento não seja 
afetado, de acordo com 
o produto que é vendido, 
porém o momento pede 
uma revisão nos gastos 
fixos. Corte o que for dis-
pensável nesse momento.

5º Renegocie: muitas ins-
tituições financeiras já 
estão abertas a renego-
ciação de prazos, taxas 
e juros. Procure um 
gerente especializado 
e analise as propostas. 
Veja a possibilidade de 
negociar prazos de alu-
guel e demais gastos.

6º Procure ajuda especia-
lizada: o Sebrae, governo 
e demais instituições de 
apoio ao microempreen-
dedor estão mobilizados 
para atender os casos 
específicos. Procure aju-
da, informação e soluções 
com fontes oficiais. Há 
uma página com notícias, 
vídeos e casos inspira-
dores aqui. No Portal do 
Sebrae, por exemplo, 
todos os cursos online são 
gratuitos (AI/Sebrae).

damental para divulgar a 
novidade. Inspire-se em 
casos de sucesso.

3º Inove dentro da crise: 
reveja o horário de fun-
cionamento do seu esta-
belecimento comercial. A 
depender do movimento 
de clientes, você pode 
estender o horário de fun-
cionamento e controlar 
quantas pessoas fazem 
as compras para evitar 
aglomerações. As filas 

A EsTRATégIA 
MILITAR 
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às REDEs 
DE NEgóCIO

    Leia na página 6

é um momento 
de alerta geral 
em todo o mundo, 
especialmente 
para os negócios 
que estão em 
funcionamento. 
Os 
empreendedores 
que tiverem 
dúvidas não 
podem hesitar 
em pedir ajuda.

News@TI

softwares para auxiliar empresas durante à 
pandemia

@A Zoho Corporation, empresa que oferece softwares 
de negócios, está lançando seu Plano de Auxílio 

(Vertical Relief Plan, em inglês) composto por alguns pro-
gramas gratuitos, ferramentas e aplicações para ajudar as 
empresas e organizações necessitadas e impactadas pela 
crise. A Zoho introduziu várias iniciativas para ajudar a 
comunidade empresarial em geral, incluindo o Programa 
de Assistência Emergencial para PMEs e o Remotely, que 
agora está sendo usado ativamente por mais de 15.000 
negócios globalmente (www.zoho.com/covid19).   Leia 
a coluna  completa na página 2

AI/Zoho

Como doar
Com a intenção de explicar o 

passo a passo para efetuar uma do-
ação via imposto de renda, o Marista 
Escolas Sociais, que atende mais de 
7 mil crianças, adolescentes e jovens 
em 20 Escolas e Unidades Sociais 
nos Estados de São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina, preparou um site 
detalhando todas as etapas. Ao aces-
sar (www.impostosolidario.org.br), 
o contribuinte pode entender todos 
os processos e conhecer instituições 
que poderão ser beneficiadas.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-estrategia-militar-aplicada-as-redes-de-negocio/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/uma-visao-real-das-vulnerabilidades-em-aplicativos-moveis/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/vamos-assumir-a-parte-que-nos-cabe-nesse-latifundio-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-para-transformar-um-pequeno-negocio-em-e-commerce/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/os-novos-polos-de-poder/
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A importância da comunicação 
transparente (interoperabilidade) 

entre sistemas distintos

Interoperabilidade é a capacidade de 
um sistema se comunicar de forma 
transparente com outro sistema, 

mesmo que ambos sejam diferentes. 
Através de um protocolo aberto, em-
presas como absolut technologies, 
integradora de Pro-AV, implementam 
a interoperabilidade dos sistemas de 
comunicação, transformando diferen-
tes linguagens sistêmicas em uma só.

Com o passar dos anos, os sistemas 
e equipamentos de videoconferência 
foram se modernizando. Esses sistemas 
ganharam cada vez mais notoriedade, 
por proporcionar uma transformação 
no modelo das pessoas e empresas se 
comunicarem, além de uma grande re-
dução de custos. No entanto por serem 
muitos sistemas e equipamentos com 
diferentes linguagens, se fez necessário 
uma plataforma que possibilitasse a 
integração de todos eles.

“Principalmente no atual momento 
em que vivemos, onde você não pode 
simplesmente agendar uma visita e se 
locomover até o seu cliente, ter a pos-
sibilidade de contactá-lo remotamente 
independente da plataforma ou sistema 
de comunicação que ele possua, talvez 
seja a única forma para muitas empresas 
darem continuidade às atividades do 
seu negócio”, diz Lucymeire Ferraz, 
Diretora na absolut technologies.  

Pensando nisso, a integradora ab-
solut technologies desenvolveu o abs 
InterUP, uma solução que integra e 
condensa através da nuvem, qualquer 
sistema de videoconferência em uma 
só solução. Em uma parceria com a 
empresa líder de mercado em intero-
perabilidade – Pexip – o abs InterUP 
é uma solução que além de reduzir 
custos, integra qualquer plataforma de 

comunicação e promove uma conexão 
mais ágil e acessível.

Os sistemas tradicionais de videocon-
ferência operam a partir de 
equipamentos periféricos 
como, câmeras, aparelhos 
de áudio e monitores, que 
só se comunicam através 
de sistemas iguais, onde 
os protocolos fechados im-
possibilitam uma integra-
ção com outra plataforma.

Já os sistemas "mais 
modernos" de videocon-
ferência são hospedados 
em nuvem, e funcionam 
através de dispositivos 
móveis e desktops. Esses 
sistemas também pos-
suem seus próprios pro-
tocolos impossibilitando 
uma integração.

A partir destes dois 
cenários, onde ambos os sistemas são 
diferentes e não conseguem interagir 
entre si, entendemos a necessidade de 
uma plataforma que faça a interope-
rabilidade dessas videoconferências, 
independente do sistema ou equipa-
mento que esteja sendo usado.

Dentre os benefícios da interope-
rabilidade temos uma automatização 

nas tarefas dentro das organizações, 
ampliação na produtividade, alcance 
de melhores resultados e redução de 
custos, visto que a interoperabilidade 

torna a comunicação en-
tre sistemas mais ágil e 
eficaz, garantindo o esta-
belecimento de objetivos 
e estratégias e o alcance 
de bons resultados.

Pexip é uma plataforma 
nativa da nuvem, que co-
necta toda a tecnologia de 
videoconferência em uma 
única solução. De manei-
ra uniforme plataformas 
como, Microsoft Teams, 
Google Hangouts Meet ou 
Skype for Business, serão 
alinhadas no mesmo fluxo 
de comunicação, com 
qualquer outro sistema 
de videoconferência tra-
dicional, seja ele Polycom, 
Cisco entre outros.

Com o abs InterUP fazendo a integra-
ção das plataformas, um gestor poderá 
reunir seus colaboradores em uma 
sala de reunião tradicional, com toda 
a infraestrutura de videoconferência, 
junto com seu presidente que está 
se comunicando de outro ambiente, 
através de um sistema de comunicação 
pela nuvem em seu notebook.
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Os novos polos 
de poder

As crises não se 
esgotam em tempo 
marcado. Constituem 
um fenômeno que 
perpassa a linha do 
tempo. 

Como a água cor-
rente, que desco-
bre as entrâncias e 

reentrâncias das rochas 
até encontrar o mar, as 
crises fluem ao correr das 
circunstâncias, gerando 
efeitos maiores ou meno-
res, abrindo rumos, rede-
finindo caminhos. A crise 
sanitária, provocada pela 
pandemia da Covid-19, 
impulsionará a ação dos 
governos na trilha da 
saúde. A crise econômica 
provocará sequelas sobre 
os conjuntos sociais, abai-
xando o índice do Produto 
Nacional Bruto da Felici-
dade. Servirá de alerta. 

E a crise política já 
começa a deixar nossos 
representantes de “barba 
no molho”. Se há uma 
consequência que soma 
os componentes das três 
crises em curso, esta é o 
avanço da participação 
social no processo político. 
Saturada de promessas 
não cumpridas, indignada 
com a má qualidade dos 
serviços públicos, des-
crente com as figuras que, 
periodicamente, aparecem 
no cenário como “salvado-
res da Pátria”, a sociedade 
dá um passo adiante no 
sentido de criticar, exigir, 
cobrar, querer mudar. 
Quer dizer, decide parti-
cipar com mais força do 
sistema de decisões.

Em alguns países, princi-
palmente na Europa, este 
direcionamento é bem 
desenvolvido, ganhando 
a designação de “auto-
-gestão” técnica, pela qual 
as pessoas escolhem seus 
objetivos e os meios para 
alcançá-los, não aceitando 
mais a tutela dos políticos. 
O sentimento é de que 
a água transbordou no 
copo. Tal tendência exibe 
maior organicidade social. 
Grupos, núcleos, setores, 
desencantados com os 
obsoletos e tradicionais 
padrões de operar a polí-
tica, querem, eles mesmos, 
definir suas ações. A taxa 
de cidadania ganha força.

Aliás, a crítica que se faz à 
democracia representativa 
já vem de décadas. Bobbio, 
em seu clássico O Futuro 
da Democracia, descreve as 
promessas não cumpridas 
por ela, entre as quais, a 
educação para a cidada-
nia, o combate ao poder 
invisível, as oligarquias, a 
falta de transparência dos 
governos, o acesso de todos 
à justiça. Estes fenômenos 
se somam a outros, con-
vergindo para o distancia-
mento entre sociedade e 
representação política.

Como podemos dar outra 
interpretação a esse novo 
estado? Significa que a 
sociedade se organiza em 
entidades de referência, 
como sindicatos, associa-

ções, federações, grupos 
e movimentos. Esses são 
os novos núcleos de po-
der. Uma força que nasce 
nas margens, ensejando o 
que podemos chamar de 
“poder centrípeto”, em 
contraposição ao “poder 
centrífugo”, este formado 
pelas instituições centrais, 
os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, 
nas instâncias federais, 
estaduais e municipais.

Essa modelagem passa 
a agir como um rolo com-
pressor sobre os Poderes 
constitucionais. Assim 
raciocina o eleitor: se meu 
representante ou o go-
vernante não conseguem 
atender às necessidades, 
vou bater na porta de 
minha entidade. Sob tal 
configuração, desenvolver-
-se-á a ação da política no 
Brasil, com alteração de 
comportamentos, mudan-
ça na feição dos prota-
gonistas, redefinição dos 
pacotes sociais, redimen-
sionamento dos recursos, 
reordenamento de meios 
e compensações para os 
programas regionais, etc.

Os novos horizontes, 
sob tal panorama, são 
promissores. A democracia 
participativa finca estacas 
profundas na seara social. 
O que vai reforçar os três 
instrumentos que, hoje, 
a ancoram: o referendo, 
o plebiscito e o projeto 
de lei de iniciativa popu-
lar. Redesenha-se, assim, 
uma paisagem mais fértil 
no campo democrático, 
corroborando um dos 
significados da expressão 
japonesa para a palavra 
crise: oportunidade. Ou 
seja, vamos extrair das 
crises a oportunidade 
para o país refazer o seu 
modus faciendi de operar 
a política.

Pano de fundo: o Brasil é 
um país de dimensão conti-
nental, com imensas rique-
zas naturais, não registra 
as catástrofes naturais 
que ocorrem em diversas 
regiões do mundo, abriga 
o maior e mais qualificado 
agronegócio do planeta, 
tem sol o ano inteiro na 
região Nordeste e um dos 
maiores potenciais turísti-
cos do mundo. O que falta, 
por aqui, é uma taxa menor 
do que podemos chamar de 
Produto Nacional Bruto da 
Corrupção (PNBC).

Há outros componentes 
que devem entrar no jogo. 
A política não é selva para 
praticar tiro ao alvo contra 
animais. As disputas pre-
cisam entrar no foro do 
respeito e da seriedade. Os 
compromissos hão de ser 
executados. Urge deixar 
de lado as promessas mira-
bolantes, as emboscadas, 
a radicalização, o ódio, o 
terraplanismo, os ideários 
ultrapassados. 

O lema a guiar nossos 
passos: cada um cumpra 
o seu dever.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“Dentre os 
benefícios da 
interoperabilidade 
temos uma 
automatização 
nas tarefas 
dentro das 
organizações, 
ampliação na 
produtividade, 
alcance de 
melhores 
resultados e 
redução de 
custos.”
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Uma comunicação segura e eficaz entre diferentes sistemas e plataformas de colaboração, é possível 
através das tecnologias da interoperabilidade

News@TI
Webinar para o lançamento do Manual de Inspeção, 
testes e manutenção para sistemas de sprinklers

@A Associação brasileira de Sprinklers (ABSpk) realiza, no 
próximo dia 8, às 10h30, o webinar de lançamento do Manual 

de Inspeção, testes e manutenção para sistemas de sprinklers. 
O evento será ministrado pela Diana de Araújo, sócia da Tecfire, 
especializada em projetos e consultoria de sistemas de proteção e 
combate a incêndio e diretora Financeira da ABSpk. Os interessados 
em participar do webinar devem se inscrever no link http://abspk.
org.br/manual-itm/. Todos os participantes do evento receberão um 
exemplar físico do manual.

Gratuidade de app com Realidade Aumentada para 
hospitais e instituições de saúde

@A TeamViewer, forne-
cedora global líder em 

tecnologias seguras de co-
nectividade remota, anuncia 
gratuidade do aplicativo 
TeamViewer Pilot – solução 
rápida e fácil de usar para 
assistência remota, alimenta-
da por Realidade Aumentada 
(RA) – para organizações de 
saúde em todo o mundo durante a pandemia do Coronavírus. Com 
o aplicativo, profissionais de saúde podem partilhar streaming de 
vídeos interativos e anotações de Realidade Aumentada para resolver 
problemas e tomar decisões rapidamente, a qualquer hora e de qual-
quer lugar. Instituições de saúde interessadas em licenças gratuitas 
do aplicativo móvel TeamViewer Pilot com Realidade Aumentada 
podem obter mais informações em https://www.teamviewer.com/
pt-br/content/pilot-free-for-medical/

VTEX adquire duas startups

@A VTEX, plataforma brasileira de comércio unificado, acaba 
de anunciar a aquisição das operações das startups dLieve, es-

pecializada no setor de Logística e entrega, e da Biggy, empresa do 
ramo de pesquisa baseada em Inteligência Artificial (IA), sugestão 
de produto e personalização de vitrine digital (www.vtex.com.br). 

Curso remoto gratuito sobre fundamentos do 
biogás

@O Projeto GEF Biogás Brasil lança o “Curso de Fundamentos 
do Biogás”, com 40 horas de conteúdo gratuito abordando os 

principais aspectos da produção e do uso do biogás para geração 
de energia elétrica e térmica, além da conversão em biometano, 
que pode ser utilizado como combustível para meios de transporte, 
injetado na rede de gás natural ou usado como gás industrial. A 
iniciativa tem apoio de Itaipu Binacional. O curso remoto é voltado 
para profissionais que atuam ou desejam atuar na área de energias 
renováveis e para estudantes de áreas diversas relacionadas ao setor. 
A carga horária inclui fóruns, avaliações, questionários, videoaulas 
e produções compartilhadas e individuais. Os interessados podem 
se inscrever até dezembro de 2020. Os alunos terão até 90 dias para 
finalizarem as aulas e receberão um certificado de conclusão após o 
término das aulas e das atividades de avaliação.

Wipro e Nutanix fazem parceria para lançar Digital 
Database Services (DDS)

@A Nutanix (NASDAQ: NTNX), líder em computação corpora-
tiva em nuvem, e a Wipro Limited, empresa líder global em 

serviços de tecnologia da informação, consultoria e processos de 
negócios anunciaram o lançamento do Digital Database Services 
(DDS) da Wipro, desenvolvido com os softwares Nutanix Era e 
Nutanix HCI. Essa oferta permitirá que as empresas gerenciem 
bancos de dados com eficiência, otimizando o tempo e esforços 
das equipes de TI. O Wipro DDS da Nutanix já está disponível. 
Para mais informações, visite https://www.nutanix.com/partners/
system-integrators/wipro.

Falhas de segurança no plug-in do WordPress 
usado pelas plataformas de eLearning

@Os pesquisadores da Check Point® Software Technologies Ltd. 
descobriram uma vulnerabilidade nos plug-ins do WordPress 

mais usados para desenvolver plataformas de treinamento on-line 
conhecidas como LearnPress, LearnDash e LifterLMS. Essa falha 
de segurança permite que qualquer pessoa obtenha privilégios 
de professor e, dessa forma, roube informações pessoais ou até 
obtenha benefícios econômicos (www.checkpoint.com/pt/).

ricardosouza@netjen.com.br
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D - Sistemas de Sprinklers
A Associação brasileira de Sprinklers (ABSpk) realiza, no próximo 
dia 8 (sexta-feira), às 10h30, o webinar de lançamento do ‘Manual 
de Inspeção, testes e manutenção para sistemas de sprinklers’. Com 
o objetivo de conscientizar sobre a importância de procedimentos de 
Inspeção, testes e manutenção, o manual e o webinar foram elaborados 
para oferecer aos usuários de sistemas de sprinklers conhecimento 
dos requisitos mínimos para o correto funcionamento deste sistema. 
Interessados em participar do webinar devem se inscrever no link 
(http://abspk.org.br/manual-itm/).Os participantes do evento rece-
berão um exemplar físico do manual.

E - Pequena Loja Online
Uma das principais saídas encontradas pelos empreendedores durante 
a crise é a venda online. Para ajudar empreendedores e vendedores 
a entrarem no mundo online, a startup paranaense vhsys fará uma 
live nesta terça-feira (5), às 17h,  mostrando o passo a passo como 
montar uma loja virtual. Também vai ensinar como divulgar a loja 
por meio da vitrine virtual da vhsys. As inscrições devem ser feitas 
pelo site (https://bityli.com/iFr8l). Ao fazer a inscrição os interes-
sados receberão o link da live por e-mail. A live será conduzida pelo 
analista de treinamento Christian Padilha e pelo coordenador de 
desenvolvimento Cleber Passanante.

F - Mundo Omnichannel
As empresas que estão atuando em home office e precisam aprimorar 
sua comunicação com clientes passam a ter uma nova ferramenta para 
atuar. Batizado de Combo Omnichannel em Nuvem, o pacote lançado 
pela Nexcore Tecnologia dá oportunidade às empresas de conhecer 
um software multicanal que oferece os seviços de chatbots, chatweb, 
robô de voz (URA), filas para atendimento de voz, API do Messenger 
e Telegram integrados, gravação de voz, dashboard, além de licenças e 
relatórios. Ou seja, é uma plataforma de atendimento com capacidade 
de controle, gestão e aumento de produtividade. Mais informações: 
(www.nexcore.com.br). 

A - Costurando pela Vida 
A Prefeitura de São Paulo abriu um edital no valor de até R$ 3 milhões 
para selecionar microempresas, empresas de pequeno porte, microem-
preendedor individuais e cooperativas, para a confecção de 1 milhão 
de máscaras de algodão, seguindo o padrão adotado pela Anvisa. A 
estimativa é que cada máscara tenha um custo final de até R$ 3,00. 
Além de colaborar com a segurança de quem está na linha de frente 
dos serviços públicos e a população mais carente, essa ação também 
tem como foco o apoio ao pequeno empreendedor que precisa gerar 
renda neste momento de desaceleração econômica. Para participar, 
é necessário enviar os documentos solicitados no edital para o e-mail 
(trabalhosp@prefeitura.sp.gov.br).

B - Novas Vagas
A Bayer, multinacional alemã com foco em Ciências da Vida, anuncia 
a abertura de 47 vagas de emprego em suas unidades em São Paulo, 
São José dos Campos, Uberlândia, Não-Me-Toque (RS) e Belford 
Roxo (RJ). Entre as vagas, há para Analista de Compras, Analista 
Fiscal, Analista de Contas a Pagar, Team Lead Compras, Engenheiro 
de Projetos, Especialista em Ciência de Dados e Especialista em 
Soluções de Dados, entre outros. Para saber mais sobre a descrição 
destas vagas, acesse o portal de carreiras da companhia em (http://
www.carreiras.bayer.com.br). 

C - Projeto Arrastão
A Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títu-
los e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) lançou o novo Projeto 
Iniciativa Humanitária Face à Pandemia, visa, por meio de doações de 
cestas básicas (ao custo de R$ 55,00 cada uma), minimizar os feitos 
decorrentes da crise em defesa do bem-estar dos mais vulneráveis social 
e economicamente. A inciativa tem como parceria o Projeto Arrastão, 
que oferece suporte às famílias que vivem em condição de pobreza na 
região de Campo Limpo (SP). As doações poderão ser feitas no portal 
(http://doe.arrastao.org.br/ancord), onde serão disponibilizadas duas 
formas de pagamento: cartão de crédito ou boleto bancário.   

G - Após a Pandemia 
A Associação Comercial de São Paulo promove discussão sobre a volta da 
cidade e do comércio após a pandemia e a vacina, amanhã (6), às 15h. A re-
união, realizada por videoconferência, será ministrada pelo dr. Paulo Saldiva, 
professor de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, membro da Academia 
Brasileira de Ciências. O tema: “A volta da cidade e do comércio após a pan-
demia e a vacina”. O encontro será aberto ao público e requer inscrição prévia 
pelo e-mail: (comite@acsp.com.br). Acesso pela Plataforma Zoom (https://
zoom.us/j/99706795652?pwd=ZjV3eENCS0R0dHhza1dhMzkxT0xFUT09). 

H - Sucesso da Ferrari 
Apesar da pandemia, a Ferrari conseguiu encerrar o primeiro trimestre 
de 2020 com aumento de 4,9% nas entregas em comparação com o 
mesmo período do ano passado. Segundo balanço divulgado ontem (4), 
a montadora de luxo entregou 2.738 carros entre janeiro e março, total-
izando 932 milhões de euros em receitas, queda de 2,7%. O crescimento 
nas entregas foi puxado pelos modelos de oito cilindros (+5,7%). As 
fábricas da Ferrari estão fechadas desde 14 de março e devem retomar 
as atividades no próximo dia 8, o que impactou no lucro líquido da em-
presa. A montadora fechou o trimestre com resultado positivo de 166 
milhões de euros, queda de 8% em relação a 2019.

I - Armários e Drive-thru
Os Shoppings Center Norte e Lar Center passam a oferecer serviços por meio 
de armários inteligentes de autoatendimento e drive-thru. As ações visam 
facilitar a entrega dos produtos adquiridos por telefone, e-mail e WhatsApp. 
Para operacionalizar o Compre&Retire, os empreendimentos firmaram parce-
ria com a empresa InPost, responsável pela instalação de um armário com 63 
gavetas automatizadas, em uma área reservada do estacionamento. A solução 
permite que o lojista deposite no armário a encomenda embalada para que o 
cliente retire através da apresentação de um QR Code. O sistema funciona 
de segunda-feira a domingo, das 8h às 22h (https://www.centernorte.com.br/
lojas-do-center-norte-e-lar-center-com-atendimento-remoto/).

J - Cartas Personalizadas
O Dia das Mães é uma data cheia de amor e afeto. E com todos os desafios 
impostos pelo distanciamento social, o presentear carrega um importante papel 
de nos conectar a quem amamos. O Grupo Orgânica, empresa de cosméticos 
conscientes e acessórios para corpo e banho, preparou kits especiais que irão 
estimular o autocuidado e também amenizar a saudade. Pensando em criar 
formas de aproximar ainda mais filhos e mães, a Orgânica escreverá cartas 
à mão que acompanharão os kits, uma forma simples e singela de contar 
essa história pelo resgate das cartas. A intenção é levar o amor através das 
palavras. Mais informações: (http://lojagrupoorganica.com.br/). 

É possível realizar 
testamento  durante 

o período de isolamento?

É natural que 
a pandemia do 
Coronavírus desperte 
reflexões sobre a morte 
e, em alguns casos, 
o desejo de realizar 
um testamento para 
dispor dos bens 
conquistados ao longo 
da vida

Para tornar eficaz a 
vontade do testador,  
qual caminho seguir 

diante da orientação go-
vernamental de se manter 
o isolamento social para, 
desse modo,  evitar  contato 
com outras pessoas e, con-
sequentemente, o eventual 
contágio pelo Coronavírus?

É importante ressaltar 
que o testador - pessoa que 
tem a intenção de fazer o 
testamento - deve ser uma 
pessoa capaz, ou seja, com 
discernimento e compreen-
são do ato em si. Também 
deve ser maior de 16 anos 
e seguir fielmente os re-
quisitos legais referentes à 
modalidade de testamento 
escolhida, sob pena de 
nulidade.

A legislação dispõe de 
três modalidades de tes-
tamento ordinário. Uma 
delas é o público, que é 
aquele escrito pelo tabelião 
na presença de duas teste-
munhas. Outro é o cerrado, 
aquele escrito pelo testador 
e levado ao tabelião para 
legalização - que não o abre 
o testamento, já que cerra-
do - mediante a presença 
de duas testemunhas. E, 
por fim, o particular, escrito 
pelo testador mediante a 
presença e assinatura de 
três testemunhas.

As três exigem a presença 
de outras pessoas ou deslo-
camento até o cartório de 
preferência para que o tes-

tamento possa ser formali-
zado e, assim, viabilizada a 
vontade do testador, indo 
de encontro ao isolamento 
social recomendado atual-
mente.

No entanto, há uma pre-
visão que admite que o 
testador, em circunstâncias 
excepcionais, possa redigir 
seu testamento sem valida-
ção de testemunhas, desde 
que declare o motivo da ex-
cepcionalidade. O cenário 
vivenciado pode facilmente 
ser enquadrado como “cir-
cunstância excepcional”, 
permitindo o uso desta 
modalidade de testamento.

O testamento deverá 
ser submetido à análise 
do Judiciário quando o 
falecimento ocorrer, para 
que o juiz verifique se real-
mente havia uma situação 
extraordinária a justificar 
o meio de testar utilizado, 
bem como para averiguar se 
os demais requisitos legais 
foram observados.

Dessa forma, para evitar 
qualquer nulidade ou in-
validação do testamento, 
já que diversos requisitos 
legais são exigidos, como 
não dispor da legítima dos 
herdeiros, é de suma im-
portância que o testador 
busque orientação jurídi-
ca a fim de se resguardar 
quanto à observância das 
exigências legais para que 
o objetivo pretendido seja 
alcançado.

Passado esse período de 
isolamento social e caso 
não tenha sobrevindo o 
falecimento daquele que 
elaborou seu testamento 
nos termos supra, é acon-
selhável que o substitua 
por outro nas modalidades 
tradicionais, ou até mesmo 
opte por prosseguir com um 
planejamento sucessório.

(*) - É advogada do 
escritório Braga & Moreno.

Ana Lúcia Pereira Tolentino (*) 

Como consequência da crise sanitária e 
econômica causada pela pandemia do novo 
Coronavírus, o Nível de Utilização da Capaci-
dade Instalada (NUCI) alcançou o menor valor 
da série histórica iniciada em janeiro de 2001. 
Em abril, o NUCI atingiu 57,5%, isso significa 
que, em média, o setor industrial operou com 
pouco mais da metade da sua capacidade total, 
sendo o menor nível de produção dos últimos 
vinte anos. Contudo, a análise desagregada do 
indicador nos mostra que os segmentos foram 
impactados de formas diferentes, pelo menos 
nesse primeiro momento.

Os mais afetados são os segmentos de 
Vestuário, Veículos Automotores e Couros 
e Calçados, que apresentaram as maiores 
quedas e os menores níveis no nível de ati-
vidade de abril. A diminuição da demanda e 
a necessidade de fechamento de fábricas fez 
com que esses segmentos operassem com 
menos de 25% da sua capacidade total. Em 
relação ao nível de utilização médio, esses 
segmentos estão mais de 50 p.p. abaixo da 
média de cada setor no período de janeiro 
de 2001 a março de 2020.

Em abril, o NUCI médio da indústria está 
15,9 p.p. abaixo do mínimo observado du-

Os mais afetados são os segmentos de 
Vestuário, Veículos Automotores 

e Couros e Calçados.
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Empresas deixam de fechar o câmbio com um robô e podem 
negociar as taxas.
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A decisão anunciada 
pelo Banco Central, 
permitindo que cor-

retoras câmbio façam ope-
rações de até US$ 300 mil 
com posição própria (sem 
precisar de um banco para 
a operação), dá a 80% dos 
exportadores e importado-
res espaço para negociar 
taxas de câmbio com um 
rol maior de instituições 
financeiras e melhorar sua 
competitividade.

Ao ampliar o limite de 
negociação das corretoras, 
a maior parte das empresas 
pode fechar a operação de 
câmbio diretamente com 
estas instituições, aprovei-
tando atendimento especia-
lizado no comércio exterior 
e a possibilidade de negociar 
taxas mais atraentes. Muitas 
micro e pequenas empresas 
brasileiras deixam de fazer 

Mercado prevê 
queda de 3,76% na 
economia 

A previsão de queda da 
economia este ano voltou a ser 
ajustada pelo mercado finan-
ceiro. Pela 12ª semana segui-
da, as instituições financeiras 
revisaram a projeção de queda 
do PIB. Desta vez, a estimativa 
de recuo passou de 3,34% para 
3,76%. A informação consta do 
boletim Focus, com projeções 
de instituições financeiras 
para os principais indicadores 
econômicos, divulgado ontem 
(4) pelo Banco Central (BC), 
em Brasília.

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o PIB de 2021 
é de crescimento de 3,20%. 
A previsão anterior era 3%. 
Para 2022 e 2023, a estimativa 
de crescimento continua em 
2,50%. A previsão para cotação 
do dólar é R$ 5 no fim de 2020. 
Na semana passada, a estima-
tiva era R$ 4,80. E para o fim 
do próximo ano, a expectativa 
é R$ 4,75, ante R$ 4,55 da 
previsão anterior (ABr).

O Copom do Banco Central (BC) 
realiza hoje (5) e amanhã (6), 
reunião, em Brasília, para definir 
a taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 3,75% ao ano. De 
acordo com pesquisa junto ao 
mercado financeiro, a expectativa 
é que a Selic caia para 3,25% ao 
ano. Para a próxima reunião, em 

junho, a estimativa é que a taxa 
caia para 2,75% e termine 2020 
nesse patamar.

Para o fim de 2021, estima-se 
que a taxa básica chegue a 3,75% 
ao ano. A previsão anterior era de 
4,25% ao ano. Para o fim de 2022, 
a previsão está em 5,50% ao ano, 
ante 5,88% ao ano, na semana 

passada. Ao final de 2023, as ins-
tituições mantiveram a previsão 
em 6% ao ano.

As instituições financeiras con-
sultadas pelo BC reduziram a 
previsão de inflação de 2020, pela 
oitava vez seguida. A projeção 
para o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu 

de 2,20% para 1,97%. Para 2021, 
a estimativa de inflação passou de 
3,40% para 3,30%. A previsão para 
2022 e 2023 não teve alterações e 
permanece em 3,50%.

A projeção para 2020 está abai-
xo da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Monetário 

Nacional, é 4% em 2020, com in-
tervalo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior 
é 2,5% e o superior, 5,5%. Para 
2021, a meta é 3,75% e para 2022, 
3,50%, também com intervalo de 
1,5 ponto percentual em cada 
ano (ABr).

Pequeno exportador pode negociar 
câmbio e melhor competitividade

Medida dá a 80% dos exportadores e importadores espaço para negociar taxas de câmbio com um rol 
maior de instituições financeiras e melhorar sua competitividade

podem negociar as taxas”, 
afirma Kelly Massaro, pre-
sidente executiva da Asso-
ciação Brasileira de Câmbio 
(Abracam) . 

“O papel das corretoras e 
distribuidoras de títulos e 
valores é atender ao micro 
e pequeno exportador e 
importador. Este é o nicho 
delas, então há um empenho 
em oferecer atendimento 
personalizado, assim como 
os bancos oferecem para 
grandes e médias empre-
sas”, acrescenta. Até agora, 
instituições não bancárias 
de câmbio podiam fazer 
operações até US$ 100 
mil. No entanto,  83% dos 
exportadores e 86% dos 
importadores cadastrados 
no Ministério da Economia 
comercializam até US$ 1 
milhão em bens e serviços 
por ano (AI/Abracam).

vendas ou compras no exte-
rior porque não têm conhe-
cimento sobre como realizar 
o pagamento da transação. 

A operação é complexa, 
e empresas de menor porte 
precisam, muitas vezes, 
de assessoramento perso-
nalizado para viabilizar o 

negócio, o que é oferecido 
por instituições financeiras 
de câmbio, como bancos de 
nicho, corretoras e distri-
buidoras. “Empresas são 
as grandes beneficiadas 
por esta mudança porque 
elas deixam de fechar o 
câmbio com um robô e 

Indústria registra pior nível de 
ociosidade dos últimos 20 anos

rante a crise. Já os segmentos mencionados 
acima foram ainda mais afetados: Vestuário 
se encontra 63,7% p.p. abaixo do mínimo do 
período de crise, enquanto Couros e Calçados 
e Veículos Automotores se encontram -47,1% 
p.p. e -44,0% p.p., respectivamente. Nesse 
sentido, podemos inferir que, mesmo no pior 
momento da crise mais longa das últimas 
décadas, o nível médio da atividade industrial 
não foi tão comprometido quanto observamos 
agora (Fonte: FGV IBRE).

Copom pode reduzir Selic para 3,25% esta semana



Por que as empresas 
terão que se humanizar 

para sobreviver?

A pandemia da 
Covid-19 exige a 
revisão de tudo o 
que sabemos sobre 
administração de 
empresas

Num espaço cur-
tíssimo de tempo, 
mudanças radicais 

nas vidas pessoal e corpo-
rativa criarão novos hábitos 
e comportamentos abso-
lutamente imprevisíveis, 
seja no âmbito individual 
ou coletivo. Administra-
ção de empresas, ciências 
econômicas e contábeis, 
essenciais às companhias, 
demonstram cada vez mais 
porque se originam das 
ciências humanas, depen-
dentes de equipes engaja-
das e comprometidas com 
o que fazem.  

E, agora, a saída para 
que a economia mundial 
não entre em um colapso 
total está justamente aí: nas 
pessoas, na humanização 
dos processos. 

É certo que o modo como 
as pessoas reagirão definirá 
o futuro da economia mun-
dial, que passou a ser me-
nos globalizada e começa 
a caminhar para negócios 
mais locais. 

Nesse contexto, planeja-
mentos, metas e workflows 
terão que ser repensados 
e reavaliados a toque de 
caixa, para que a organiza-
ção possa reagir de modo 
positivo às severas fricções 
internas e externas que 
irão se impor nos próximos 
meses. 

Empresas com baixo grau 
de automação de processos 
e organogramas funcionais 
com vários níveis hierárqui-
cos terão de se reinventar 
muito rápido para sobrevi-
ver. Tudo que se construiu 
de cultura, política e enga-
jamento do time antes da 
pandemia será a base para 
seguir adiante. 

O nível de engajamen-
to e aderência do time 
aos ideais da organização 
determinará, em grande 
parte, a capacidade de 
realizar trabalhos com si-
nergia e assertividade em 
ambientes colaborativos, 
especialmente em tempos 
de quarentena, em que o 
home office proporciona 
ampla autonomia ao cola-
borador. 

Nesse contexto, a clareza 
de visão do líder deverá ser 
capaz de separar o essencial 
do supérfluo, para que pos-
sa liderar à distância, rever 

processos visando atingir 
os objetivos e manter a 
união da equipe, que terá 
de aprender a reorganizar 
sua rotina. Levarão vanta-
gem organizações que já 
possuam equilíbrio entre 
tecnologia RPA (Robotics 
Process Automation) e 
time multifuncional.  

Esse ponto de equilíbrio, 
abstrato e concreto ao 
mesmo tempo, pode ser 
considerado um ponto 
crucial para uma empresa 
da economia digital. Cabe 
aqui ressaltar que todas as 
empresas do futuro deve-
rão criar produtos, serviços 
e soluções aderentes a 
essa nova maneira de fazer 
negócios, que tem como 
pilares a sustentabilidade, a 
colaboração e a visão social. 

Ainda falando de trans-
formação digital, ao con-
trário do que se pensa, 
quanto mais se investe em 
automação de processos, 
maior devem ser a capaci-
dade de liderança e engaja-
mento dos colaboradores, 
o investimento em treina-
mento, o desenvolvimento 
de competências, visando 
tornar as equipes multifun-
cionais, independentes e 
inteligentes. 

Nesse contexto, o geren-
ciamento de emoções é o 
grande diferencial do líder, 
que somente consegue en-
volver ou liderar outros se 
for capaz de se envolver e 
autoliderar primeiramente 
a si mesmo. Em um futuro 
próximo, os líderes mais 
uma vez farão diferença, 
desde que consigam alinhar 
pensamento, palavra e ação 
com coerência e exemplos. 

Aqueles com dificuldade 
de lidar com vulnerabili-
dade terão uma lição de 
casa extra, haja vista a 
necessidade de lidar coti-
dianamente com situações 
inusitadas, sem preceden-
tes e desafiadoras. Antes, 
decisões tomadas pela 
lógica, visando somente 
atingir metas e entregar 
resultados, maquiavam 
prejuízos intangíveis às pla-
nilhas. Daqui para frente, 
esses prejuízos aparecerão 
imediatamente. 

Portanto, somente serão 
viáveis as organizações 
que consigam harmonizar 
essas dimensões tidas até 
hoje como aparentemente 
antagônicas, mas que, na 
verdade, são aspectos da 
mesma realidade. 

(*) - É advogado, empresário de 
telecomunicações e diretor do Grupo 

Avanzi (https://grupoavanzi.com/).

Dane Avanzi (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: FABIO LUÍS GONZALEZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 16/06/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Oswaldo Gonzalez e de Sônia Aparecida 
Gonzalez. A pretendente: ROSILENE DE OLIVEIRA GOMEZ, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em Atibaia - SP, no dia (15/12/1971), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hermol Miguel Gomes 
e de Julia de Oliveira Gomes.

O pretendente: RODRIGO ISSAMU MIYAZAKI, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 26/02/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Hiroshi Miyazaki e de Eunice Sayuru 
Tamura Miyazaki. A pretendente: THALITA TATEISHI DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão advogada, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (30/08/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Roberto da Silva e de 
Neli Fimiko Tateishi da Silva.

O pretendente: CLÁUDIO ROBERTO BERNARDO, estado civil solteiro, profissão 
contador, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Thomaz Bernardo e de Maria Aparecida Carvalho 
Bernardo. A pretendente: MARINA CYRILLO DEVITTE, estado civil solteira, profissão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/03/1983), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Geraldo Del Santo Devitte e de Patricia 
Cyrillo Devitte.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: DIEGO NUNES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/05/1990, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de José Carlos Nunes da Silva e de Eunice Nunes dos Santos; A pretendente: 
AMANDA RIBEIRO GIACOMINI, brasileira, solteira, nascida aos 16/02/1995, nutricio-
nista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Lourival Giacomini e de Zilda Ribeiro Giacomini.

O pretendente: FELIPE DE FREITAS MIRANDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/03/1997, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Lindomar Aparecido de Miranda e de Maria Vanda de Freitas 
Miranda; A pretendente: LAURA JESUS FERNANDES, brasileira, solteira, nascida 
aos 28/12/2001, jovem aprendiz, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Fernandes e de Silmara Jesus 
dos Santos Fernandes.

O pretendente: CAIqUE DOS SANTOS CONCEIçãO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/05/1994, vendedor, natural de Olindina - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de José Roberto da Conceição e de Adriana Matos dos 
Santos Conceição; A pretendente: LUZIANA DOS SANTOS MENESES, brasileira, 
solteira, nascida aos 13/12/1998, atendente, natural de Oeiras - PI, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Inacio da Silva Meneses e de Dení 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: MOISÉS FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/10/1997, 
ajudante de obra, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Antônio Carlos Ferreira e de Francisca das Chagas da Conceição 
Ferreira; A pretendente: JOSELANE GOMES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 21/08/1991, do lar, natural de Barras - PI, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de João César da Silva e de Rosângela Maria da Conceição Gomes.

O pretendente: MARCIO RODRIGO DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/01/1994, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Maria de Lourdes de Jesus; A pretendente: CAROLINA 
MOTA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 09/11/1996, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Arnaldo Batista Santos e 
de Maria Domingas Mota da Cruz.

E agora, com as condi-
ções impostas pela 
pandemia do novo 

Coronavírus, a solução en-
contrada pelos consumido-
res é recorrer à internet para 
realizar suas compras, até 
mesmo de itens essenciais. 

Um levantamento realiza-
do pela Compre&Confie, em-
presa de inteligência de mer-
cado voltada a e-commerce, 
e pela ABComm, compara as 
vendas on-line do período de 
fevereiro e março deste ano, 
com o mesmo período do ano 
passado. A análise revela que 
as categorias de destaque 
são supermercado com 80%, 
saúde com avanço de 111% 
e beleza e perfumaria com 
aumento de 83%. 

Para o economista e pre-
sidente do Ibevar (Instituto 
Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Mercado de 
Consumo), Claudio Feli-
soni de Angelo, comprar 
pela internet deixou de ser 
apenas uma característica 
comportamental e se tornou 
uma urgência. “Consumir 
pelo canal on-line era uma 

O pretendente: ALISSON DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/05/1997, auxi-
liar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Clovis Antônio da Silva e de Vera Lúcia da Silva; A pretendente: 
CARLA MARTINS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 06/12/2000, manicure, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Edmilson Jose dos Santos e de Quiteria Martins de Araujo.

O pretendente: VAGNER MEDRADO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/01/1992, especialista em café, natural de Juazeiro - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Virgilio Pereira dos Santos e de Valdelicia Medrado de 
Souza Santos; A pretendente: CAMILLA SIMõES HENRIqUE, brasileira, solteira, 
nascida aos 01/12/1993, assistente de reservas, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Waldyr Henrique Junior e de Tania 
Rita de Cassia Simões Henrique.

O pretendente: PETER JUSTINO VALERIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/06/1987, 
jardineiro, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de João Braz Valerio e de Sirleia Justino da Rocha; A pretendente: BE-
ATRIZ ALVES FERNANDES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/05/1998, de 
serviços domésticos, natural de Cuiabá - MT, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Alisson Alves da Silva e de Maura Fernandes da Silva.

O pretendente: RENAN PEREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/07/1993, 
operador de guincho, natural de Ibirataia - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de David Sabino dos Santos e de Josina Pereira dos Santos; A 
pretendente: TATIANE SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 04/05/1984, babá, natural 
de Barra do Rocha - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio Melo da Silva e de Maiza Ferreira Silva.

O pretendente: ADELSON CONSTANTINO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/08/1989, auxiliar de serviços gerais, natural de Várzea da Roça - BA, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Gildasio Neres dos Santos e de 
Luiza Almeida Constantino; A pretendente: LIVANESA GAMA SANTANA, brasileira, 
solteira, nascida aos 07/09/1990, do lar, natural de Senhor do Bonfim - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Adão dos Santos Santana e de Dalva 
Bispo Gama Santana.

O pretendente: FREDE GLASER, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/09/1974, operador 
de máquinas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Walter Hermann Glaser e de Berni Guth Glaser; A pretendente: ELIETE 
RODRIGUES DE PAULA, brasileira, solteira, nascida aos 05/01/1968, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Orlando 
Rodrigues de Paula e de Beatriz Maria dos Santos Paula.

Vendas on-line: uma prática 
antes comportamental 
agora é necessidade

Nos últimos anos, o ambiente digital facilitou o acesso à informação e, consequentemente, passou a 
interferir cada vez mais na jornada de compra de produtos e serviços

preços ou comparativos so-
bre um produto ou serviço, 
por exemplo. 

É o que chamamos de topo 
do funil, ou seja, o momento 
de consideração dentro da 
jornada de compra A decisão 
pode depender de aspec-
tos como preço, urgência, 
visualização do produto, 
experiência de compra ou 
segurança no frete, mas 
pode ser que essa compra 
seja, de fato, concluída no 
ambiente físico”, completa 
o presidente do Ibevar.

De uma maneira geral, o 
“consumidor digital” é aquele 
que busca sua conveniência 
baseado em entrega, tempo 
ou preço. Para os consumido-
res que compram pela inter-
net e têm pressa em receber 
o produto, há, ainda, a opção 
de retirar em loja, também 
conhecida no varejo como 
pick up store. “Em meio à 
crise, a modalidade se torna 
uma alternativa para evitar a 
circulação e reduzir o tempo 
em lojas, possibilitando ape-
nas a retirada rápida”, finaliza 
Felisoni. 

prática do que chamamos 
de ‘consumidor digital’. A 
pandemia acelerou a mi-
gração de grupos que antes 
não adquiriam produtos 
on-line, mas agora sentem 
essa necessidade e precisam 
se adaptar”, observa.

Ao contrário do que se 
pensa, o termo “consumi-
dor digital” não diz respeito 
apenas ao comprador mais 
jovem, mas reflete a mudan-
ça no comportamento de 
consumo, cuja penetração 
aumenta a cada dia nas clas-
ses de idade mais avançada. 
“A facilidade na busca e 

comparação de produtos, a 
variedade e a praticidade são 
elementos que impulsionam 
esse crescimento em qual-
quer faixa etária”, comenta 
o economista. 

“Vale ressaltar que um 
‘consumidor digital’ não é 
apenas aquele que compra 
pela internet. Considera-se 
também quem utiliza outros 
canais, seja telefone, loja 
física ou outras opções que 
fazer parte do atendimento 
Omnichannel, mas em algum 
momento recorre ao on-line, 
mesmo que seja apenas para 
consultar características, 
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Diogo Cuoco (*)
 
Tenho visto muito debate sobre 

isolamento vertical ou horizontal e 
exponho aqui a minha visão sobre 
o assunto e o que tenho pensado 
sobre a crise. 

Em momentos de histeria, está 
evidente que se dificulta a manu-
tenção do equilíbrio e do respeito. 
Vivemos um momento de discus-
sões calorosas sobre a vida e a sobre-
vivência. Os que defendem a vida, 
chamam a atenção para uma trágica 
pandemia, em um cenário de guerra 
com muitas mortes e doentes. Os da 
sobrevivência, divulgam números 
e dados indicando que irão morrer 
mais pessoas de outras doenças, 
fomes e suicídios como efeito do 
confinamento do Coronavírus. 

Agridem-se, medem forças, ul-
trapassam limites. Mas quem está 
realmente certo? Vivemos sim uma 
grande pandemia. Voltamos a ser 
indígenas em contato com uma 
“gripezinha” vinda de outro país. 
Adoecemos e morremos. O pro-
blema é que não estamos mais em 
florestas; vivemos aglomerados. Já 
tínhamos uma enorme quantidade 

da população doente ou suspeita 
utilizando os hospitais, lotando 
corredores, brigando por vagas 
em UTIs. Então, onde arrumar 
espaço para tantos outros que irão 
necessitar? 

Medidas de isolamento social 
para ganhar tempo e permitir a 
estruturação do sistema de saúde 
devem e estão sendo tomadas. Por 
outro lado, como ficam os pacientes 
que necessitam de tratamento para 
doenças como câncer, insuficiência 
renal e coronariana que precisam 
de acompanhamento constante? 
Quantos também irão morrer com 
o adiamento de cirurgias? Qual 
realmente é a medida do custo da 
morte? Mortes por Coronavírus, por 
acidente de carro, pela violência 
urbana e em decorrência de com-
plicações cardiovasculares? 

Como empreendedor, não estou 
apartado da sociedade em que 
vivo e, especialmente por sentir 
na pele, também questiono o fator 
econômico. Quantos irão fechar 
portas, perder empregos, morrer 
de fome e entrar em depressão se 
esse isolamento social se prolongar 
por três, quatro, cinco meses ou 

mais? O que está em discussão - e 
parece que temos que ter muito 
equilíbrio para perceber e refletir 
- é a sobrevivência. 

Sobrevivência individual, dos 
países e do mundo. Inclusive, cabe 
a análise do modelo de sociedade 
globalizada que tínhamos e o que 
queremos para nosso futuro e das 
gerações que se seguirão às nossas. 
As entidades médicas e os pesqui-
sadores terão que parar de pensar 
somente em um vírus e pensar no 
ser humano como um todo. Os 
economistas terão que parar de 
pensar só no desastre econômico. 

Precisamos estar saudáveis, mas 
para isso precisamos comer e viver 
para poder sobreviver. Isso não só 
envolve as medidas de cuidados 
em prevenção de qualquer doença, 
mas também na “saúde” econômica. 
Passado o isolamento inicial para 
evitar o colapso da saúde, que se 
abram as discussões entre dois 
grupos, pois viver tem uma relação 
direta com sobreviver. 

(*) - É founder e CEO da Taki Pagamentos, 
startup credenciada do Denatran com soluções 

para parcelar no cartão diversos tipos de 
pagamentos de tributos.

O que está em discussão é a sobrevivência
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Darwin acertou 
mais uma vez no 

mundo de negócios

Muitos dizem que “é 
nos períodos de crise 
que nos superamos”. 
Outros falam que 
“enquanto alguns 
choram, outros 
vendem lenços”

Tais colocações são 
corriqueiras e, para 
alguns, até mesmo 

inspiradoras, em momentos 
como o que estamos pas-
sando atualmente. O fato 
é que as situações sociais 
e econômicas impostas 
pelas consequências da CO-
VID-19 impactam, sim, o dia 
a dia e o desenvolvimento de 
diversos profissionais. 

Quem trabalha no mer-
cado financeiro começou 
a sentir as consequências 
de maneira antecipada nos 
seus negócios, assistindo à 
bolsa de valores cair mais 
de 30% em pouco tempo, e 
com seis “circuit breakers” 
em um único mês. Falando 
com conhecidos que já tra-
balham no mercado há 40 
anos, todos foram unânimes 
em dizer que jamais viram 
algo parecido. 

A gravidade da situação 
(potencializada pela globali-
zação, que proporciona mais 
agilidade na disseminação 
das informações) e fez com 
que o mercado financeiro, 
principalmente, tenha so-
frido o impacto de maneira 
abrupta e antecipada. Mas, 
claro, o mundo das finanças 
não é o único impactado. 

Com a redução natural da 
circulação das pessoas nas 
ruas, ou com as restrições 
em alguns estados para 
a abertura do comércio e 
outros negócios, os empre-
sários e trabalhadores de 
outros setores estão sen-
tindo (e ainda sentirão) os 
sintomas econômicos desta 
crise. 

E como os profissionais 
de sucesso no mercado fi-
nanceiro têm reagido neste 
momento? Como se desta-
car e continuar melhorando 
sua performance em meio a 
um ambiente que sequer os 
mais experientes da área já 
vivenciaram? A resposta é 
adaptação. 

O ser humano sobrevive 
há tanto tempo no planeta 
Terra devido à sua capaci-
dade de adaptação. 

Acredito que esta adap-

tação esteja em identificar 
as peças-chave do nosso 
trabalho e buscar alternati-
vas de o executarmos - seja 
em um ambiente de home 
office, quarentena ou seja 
qual for a diversidade na 
qual se está exposto - sem 
esquecer, é claro, da inten-
sidade! Aqui as leis da evo-
lução das espécies citadas 
por Darwin vão valer como 
nunca - pois estamos tendo 
de reinventar a nós mesmos. 
Teremos de evoluir. 

Muitas companhias estão 
vendo a sua produtividade 
aumentar com o trabalho 
em home office, alguns 
investidores aprenderam 
a entender como as suas 
aplicações reagem em mo-
mentos delicados e, por 
isso, passaram a ser mais 
adeptos a investimentos 
com mais risco e, por fim, 
muitos paradigmas estão 
sendo superados. Quem 
ainda relutava em utilizar 
recursos tecnológicos para 
potencializar os seus ne-
gócios está começando a 
implementá-los. 

Darwin estava certo: os 
mais bem adaptados sobre-
viverão! Reuniões por vídeo, 
palestras e shows por “lives” 
e até mesmo show-room 
online de móveis e imóveis 
estão acontecendo. É o 
ser humano colocando seu 
instinto natural em prática. 
O erro é cair no velho pen-
samento: “Vou esperar as 
coisas normalizarem para 
me mexer”. 

Sabe aquelas frases ditas 
antes de um grande aciden-
te, do tipo: “Eu não preciso 
de capacete” ou “pode ir 
tranquilo, aqui nunca passa 
ninguém”? Esta é mais uma 
delas! Muito provavelmente 
as coisas terão um “novo 
normal”, de hoje em diante. 
E quem espera que a situ-
ação volte a ser como era 
pode ter de esperar para 
sempre. 

A história nos mostra 
inúmeros casos de sucesso 
que tiveram de atravessar 
momentos complicados e 
que, nas crises, tiveram seu 
ponto de virada, que os le-
vou a ter grandes sucessos. 
Pois bem, aqui está a sua 
oportunidade. 

São em momentos difíceis 
que escrevemos histórias! 

(*) - É sócio-diretor da Messem 
Investimentos, a maior empresa de 

assessoria financeira do Brasil.

Willian Kahler (*)
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Autoleitura 
de energia 
elétrica para 
comércios 
com portas 
fechadas

Para os comércios que es-
tão fechados desde março, 
por conta da quarentena 
em vigor, devido à pande-
mia do Coronavírus, a auto-
leitura de energia elétrica 
é vantajosa. Neste período, 
a Aneel desobrigou as dis-
tribuidoras de enviarem 
funcionários para apurar o 
consumo de energia. Com 
isso, empresários e consu-
midores podem fazer a lei-
tura do medidor e informar 
para a distribuidora. A Enel 
Distribuição São Paulo já 
oferece essa opção.

As distribuidoras do Es-
tado de São Paulo estão 
autorizadas a suspender 
a leitura e cobrarão pela 
média de consumo dos 
últimos 12 meses, o que 
pode gerar faturas maiores 
do que o consumo real para 
os estabelecimentos que 
estão fechados, situação 
que foge ao conhecimento 
de muitos consumidores. A 
fim de esclarecer o assunto, 
o Conselho de Sustentabi-
lidade da FecomercioSP 
orienta verificar a dispo-
nibilidade da autoleitura 
para que empresários con-
sigam pagar pelo consumo 
real, e assim diminuir suas 
contas de energia elétrica.

Considerando que o 
índice de inadimplência 
dos clientes das distribui-
doras de energia está, em 
geral, entre 15% e 20%, 
de acordo com dados da 
Associação Brasileira dos 
Distribuidores de Energia 
Elétrica (Abradee), a me-
dida é essencial. Antes da 
quarentena, a taxa média 
era de 4%. O Conselho 
enviou um ofício para 
o Ministério de Minas e 
Energia solicitando que 
as outras distribuidoras 
também ofereçam a opção 
da autoleitura, pedindo, 
também, outros benefícios 
aos consumidores de ener-
gia elétrica, como a não 
cobrança de juros e multas 
em relação a essas faturas 
(AI/FecomercioSP).

Robôs com luz UV para uso hospitalar e 
humanoides de telepresença dotados de 
Inteligência Artificial para atendimento 
e cuidados interativos em unidades de 
saúde, além de uma infinidade de diferen-
tes tipos de autômatos e equipamentos, 
estão entre algumas das mais avançadas 
tecnologias que vêm sendo testadas e 
utilizadas mundo afora para prevenção 
de doenças e epidemias e no controle e 
combate à Covid-19.

Engana-se, porém, quem pensa que o 
Brasil está de fora. Em São Paulo, epi-
centro da pandemia no País, a XRobô é 
parte dessa engrenagem do bem. Além 
de robôs de telepresença com áudio e 
vídeo para comunicação em tempo real 
entre médicos, equipes de saúde, famílias 
e pacientes em isolamento nos hospitais, 
traz avançadas tecnologias robóticas 
trazidas para o mercado nacional para 
desinfecção e prevenção de epidemias 
e pandemias.

O CATI Robot é uma delas. Especialmen-
te desenvolvido para controle de acesso 
com termologia inteligente, o CATI Robot 
é capaz de medir a temperatura corporal 
a uma distância de até dois metros com 
precisão superior a 99%, sendo ideal para 
monitoramento e gerenciamento de en-
trada em hospitais, escritórios, fábricas, 
escolas, condomínios, aeroportos e locais 

Autômatos vêm sendo utilizados para 
prevenção de doenças e epidemias.
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As ações do Governo 
Federal para minimizar os 
impactos econômicos pro-
vocados pela pandemia do 
Coronavírus já somam R$ 
227 bilhões, desde feve-
reiro. Entretanto, só terão 
acesso ao crédito empresas 
que estiverem em dia com 
o INSS. Para identificar as 
empresas aptas a recebe-
rem o benefício, o Serpro 
disponibilizou a Plataforma 
de Inteligência do Negócio 
aos bancos a fim de que o 
crédito possa ser fornecido 
às empresas. 

“Com a anuência da 
Receita, nós disponibiliza-
mos, em 24 horas, o serviço 
que permite às instituições 
bancárias, antes da con-
cessão do financiamento, 
verificar se a empresa 
possui débitos relativos à 
seguridade social, o que 
agiliza o processo de con-
cessão”, relata a gerente 
de relacionamento do 
Serpro responsável pelo 
projeto, Glaide Reveren-
do. Essa funcionalidade 
garante o cumprimento 

Só terão acesso ao crédito empresas que estiverem 
em dia com o INSS.
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Além de ajudar a reduzir drasti-
camente os custos da empresa 
poder lucrar disponibilizando 

o local eventualmente ocioso para 
profissionais liberais ou autônomos, é 
uma boa saída para não se endividar e 
conseguir reduzir os gastos.

A startup curitibana Dooplace faci-
litou esse processo disponibilizando 
uma plataforma on-line, onde os pro-
prietários de salões de beleza, clínicas, 
consultórios ou salas comerciais podem 
cadastrar um espaço, uma bancada ou 
um escritório completo que pode ser 
utilizado por outras pessoas dispostas 
a pagar por hora, dia, semana ou mês.

Everson Gauer, diretor comercial 
da Dooplace explica que as vantagens 
nesse processo são inúmeras. “O pro-
fissional que precisa trabalhar, conside-
rando um cenário de crise, poderá ter 
dificuldades em alugar ou construir seu 
próprio negócio. Compartilhando, ele 
não precisa fazer um investimento que 
pode levar anos para recuperar. Pode 
alugar apenas quando tem agenda, se 
isentando de todos os custos, como 
condomínio, água, luz, funcionários, 
evitando prejuízos financeiros”.

Todo o procedimento é feito on-line, 
tanto para quem quer cadastrar o imó-
vel, quanto para quem quer reservar. 
“O proprietário do imóvel não precisa 
se preocupar com inadimplência, já 
que recebe antecipado, e nem com 

Toda a operação é garantida pela plataforma através de um fundo garantidor.
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Para 40% dos brasileiros, 
deve ser permitido que os 
comércios abram suas portas 
mesmo sem que a Covid-19 
esteja totalmente contida, a 
fim de que a economia se res-
tabeleça. Este é o resultado do 
levantamento mais recente da 
pesquisa Tracking the Corona-
virus, realizada semanalmente 
pela Ipsos com entrevistados 
de 14 nações. A média global 
também é de 40%.

Considerando todos os 
países ouvidos no estudo, o 
Brasil ficou em sexto lugar 
entre os que mais anseiam 
pela reabertura dos negócios. 
O primeiro lugar do ranking 
ficou com a Rússia, com 60% 
dos participantes declarando 
ser favoráveis ao fim da qua-
rentena para o comércio. Em 
segundo, está a China (58%) 
e, na terceira posição, a Itália 
(53%).

Na outra ponta da lista, 
o Reino Unido garantiu o 
pódio entre as nações mais 
cautelosas: apenas 23% dos 
entrevistados locais acredi-
tam que os comércios devem 
poder reabrir ainda que não 
haja a contenção do vírus. 

O Canadá ficou em segundo 
lugar, com 25%, e o Japão em 
terceiro, com 28%.

Paradoxalmente ao movi-
mento de brasileiros ansiando 
pelo retorno da atividade 
econômica, mais da metade 
dos entrevistados no país ex-
ternalizaram certo receio de 
voltar à rotina: 68% disseram 
que, caso os comércios abram 
suas portas e as viagens se 
restabeleçam, sentirão pre-
ocupação ao sair de casa. A 
média entre todas as nações 
ouvidas é de 65%.

A Índia, o Japão e a China 
são os mais temerosos entre 
os 14 países participantes 
do estudo, com 78%, 77% e 
72%, respectivamente, dos 
participantes demonstrando 
insegurança com o retorno 
à vida pós-quarentena. Já os 
europeus Alemanha (44%), 
Itália (49%) e Rússia (57%) 
são os menos preocupados. A 
pesquisa on-line foi realizada 
com 28.029 adultos de 14 
países entre os dias 16 e 19 
de abril de 2020. A margem 
de erro é de 3,5 p.p.. Fonte 
e mais informações: (www.
ipsos.com/pt-br).

Compartilhar espaços comerciais é 
a melhor saída em tempos de crise
Compartilhar o espaço comercial pode ser uma boa saída para os empresários em tempos de crise

eventual seguro, pois toda a operação 
é garantida pela plataforma através de 
um fundo garantidor”, explica Gauer.

A plataforma possui espaços para 
todas as atividades comerciais, 
desde odontologia, até psicologia, 
medicina, direito, entre outras. Para 
quem busca, basta acessar o site, 
escolher o local mais adequado para 
a atividade, na região que desejar e 
no período que pretende reservar. 
Sem precisar comprovar renda ou 
necessidade de fiador, o pagamento 
é feito na própria plataforma, por 

meio de cartão de crédito ou boleto.
Outro fator que chama a atenção 

durante o período em que estamos 
vivendo, é que a Dooplace zerou as 
taxas por três meses. “Em épocas de 
crise, o profissional precisa começar 
a trabalhar imediatamente, sem se 
preocupar com os custos fixos de um 
espaço. A locação por curtos períodos 
e o compartilhamento é uma tendên-
cia mundial. Ninguém mais quer ficar 
amarrado com longos contratos, nem o 
locador, nem o locatário”. Fonte e mais 
informações: (www.dooplace.com.br).

Ferramenta facilita acesso de 
empresas à crédito especial

da legislação e evita a ne-
cessidade de deslocamento 
dos empresários até uma 
agência bancária. 

A plataforma já está libe-
rada, gratuitamente, para 
uso das instituições bancá-
rias, sendo exigido, apenas, 
assinar o termo de adesão, 
dentro das condições es-
tabelecidas em contrato 
firmado entre Serpro e Fe-
braban, que estima em mais 
de 1,2 milhão a quantidade 
de empresas que podem ser 
beneficiadas pela solução, 
além de 17 milhões de tra-
balhadores.

A linha de crédito de R$ 
40 bilhões estará disponível 

durante dois meses. Desse 
total financiado, 85% será 
subsidiado pelo Tesouro 
Nacional. O BNDES cui-
dará da parte operacional, 
transferindo recursos para 
os bancos que detêm as 
folhas de pagamento. As 
instituições privadas vão 
arcar com os 15% restan-
tes. A taxa de juros será de 
3,75% ao ano. Haverá uma 
carência de seis meses e 
prazo de pagamento de 
36 meses. Durante os dois 
meses de financiamento da 
folha, a empresa não pode-
rá demitir os empregados 
com salários financiados 
(AI/serpro.gov.br).

Robôs e tecnologia para desinfecção 
e prevenção de pandemias

com grande circulação de pessoas. 
Outra opção é o TRF Robot, que realiza 

medição de temperatura e reconheci-
mento facial mesmo com uso de máscaras 
e com funções à prova de poeira e à prova 
d’água para uso ao ar livre.

Já o UVD é um robô móvel seguro e fácil 
de usar para desinfecção de hospitais e 
indústrias farmacêuticas. Importante 
aliado no ciclo de limpeza aprimorada em 
ambientes de fácil contágio e propagação 
de doenças, ajuda a prevenir e reduzir 
a propagação de doenças infecciosas, 
vírus e bactérias quebrando a estrutura 
do DNA de tais microrganismos nocivos 
à saúde através de luz Ultra Violeta.

Fonte e mais informações: (www.xrobo.
com.br).

Quatro em cada 10 brasileiros 
acham que quarentena deve ter fim
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André Facciolli (*)  

Isso também facilita diagramar os elementos de combate - 
dispositivos, processos, pessoas - em cima de um tabuleiro 
gráfico no qual se podem visualizar os pontos vulneráveis e 

simular os movimentos do inimigo. A questão que, hoje em dia, 
deixa muito gestor de cabelo em pé é se ainda continua valendo 
esse paradigma da guerra tradicional. Principalmente se a gente 
levar em conta a realidade atual da nuvem múltipla, que traz uma 
série de complicadores tais como:

1A ideia de uma fortificação, como território demarcável, 
não faz mais tanto sentido assim, já que a execução dos processos 
pode se dar em múltiplos lugares simultâneos.

2A noção de território dividido em uma área segura e uma 
"zona externa desmilitarizada" (DMZ) já não se aplica facilmente 
em vários modelos mais recentes como as "BeyondCorps" ou 
"OpenBanks'.

3Com os data centers em código, as redes definidas por 
software (SDN), o processamento por Kubernetes e os vários 
níveis de abstração da infraestrutura, fica tudo muito volátil, 
muito difícil de desenhar.  

4Nesse desenho efêmero, o CISO tem um desafio e tanto 
para ajustar as coisas e para saber onde colocar as suas camadas 
de firewalls, os controle de endpoints, os IDS/IPS, os VPNs e 
WAFs, o gerenciamento de eventos (SIEM), a estrutura de IAM, 
os DLPs, os proxies e os sistemas críticos de IoT, entre outros.

Mesmo considerando tudo 
isso, as consultorias globais (en-
tre elas o Gartner e a Forrester) 
não rechaçaram de pronto o 
paradigma militar, nem apon-
taram a defense-in-depth como 
obsoleta na essência. Fizeram, 
porém, algumas restrições. Ao 
invés de aceitar a noção de 
uma rede confiável (blindada) 
separada do mundo externo, 
trouxeram à tona a ideia de 
uma rede inconfiável em todos 
os seus elementos.

As tais consultorias apontam 
que a aplicação da inteligência 
artificial em todas as camadas 
de defesa consegue tornar a 
rede capaz de implementar 
uma segurança adaptativa e 
preventiva o suficiente para 
fazer frente à volatilidade da 
nuvem múltipla.

Registro, onboarding e 
autorização dinâmicos - 
Uma vez que os novos negócios 
precisam ter seus pontos de 
start para além do firewall 
corporativo, o gerenciamento 
de usuários deve anteceder as 
interfaces de aplicação para 
atingir o usuário antes mesmo que ele decida interagir com a rede. 
A passividade da defesa é substituída por um impulso proativo, 
projetando esta defesa para o lado de fora das muralhas. 

As estratégias proativas e adaptativas de gerenciamento de 
acesso e identidade precisam responder ao desafio da automa-
ção dos processos de prospecção, atração, registro, onboarding, 
credenciamento e autorização, abrangendo todo o ciclo de 
relacionamento com o consumidor ou usuário. Tudo isto sendo 
submetido a uma camada de governança e auditoria, tendo acima 
os mandamentos de uma política "zero-trust" e de baixo atrito 
operacional.

Nos processos de negócio de massa (em que a jornada do 
consumidor é mais estratégica), a atualização da segurança 
militar precisa trocar os incômodos e incertos check-points, ou 
as interrogações declaratórias e protelatórias do acesso, por 
componentes centralizados de CIAM (Customer Identity and 
Access Management). E aí entra a integração desses componentes 
com o back-end das empresas (APIs, gateways, comunicação, 
tokenização, estrutura de dados e diretórios etc).

Só com esse nível de tecnologia, em um novo desenho de ar-
quitetura, é possível expandir para os espaços desmilitarizados a 
inteligência de credenciamento e autorização capazes de refletir 
as estratégias de marketing de atração, condução, retenção e en-
gajamento do consumidor. E, ao mesmo tempo, criar parâmetros 
automáticos de log-on único (independentes de senhas memo-
rizadas) e de gestão das permissões de uso de dados do cliente 
(olha aí a LGPD e a GDPR) ao longo das inúmeras aplicações e 
funções interativas da rede.   

Para resumir, a defesa em profundidade continua valendo, mas 
uma projeção das forças de defesa precisa ir além do perímetro 
da rede para que, assim, o processo de negócio possa se startar 
já fora dos limites do firewall, abrangendo todas as personas das 
empresas: clientes, parceiros, terceiros, empregados e sistemas 
como serviço.

(*) - É diretor da Netbr (https://www.netbr.com.br/).

Desde as primeiras gerações das redes corporativas, o vocabulário militar é empregado pelos técnicos de segurança como nomenclatura 
emprestada para descrever a sua própria atividade num enquadramento defense-in-depth (ou defesa em profundidade). Numa olhada em 

retrospecto, faz sentido enxergar a infraestrutura como um bunker cercado por firewalls e entender os dados críticos e funcionalidades 
enquanto há uma riqueza a ser defendida; como se fossem o quarto da rainha ou joias da coroa.

dIsposItIvos, pRocessos e pessoas

5O modelo de proteção em camadas (por natureza, 
passivo e baseado em barreiras) tem uma defasagem alta 
diante do grande crescimento da shadow-IT e do avanço dos 
novos ataques persistentes e adaptativos, agora suportados 
por deep learning. 

6A chamada "zona desmilitarizada" se tornou um ambiente 
mais hostil, mais cobiçado e mais difícil de gerenciar, em função 
da profusão de APIs e da exposição ostensiva de identidades, 
dados e metadados de processos relacionados ao core-business, 
através das redes sociais.  

a estRatégIa MIlItaR aplIcada 
às Redes de negócIo
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Passivo        Nota         31/12/2019         31/12/2018
Passivo Circulante
Fornecedores - Saúde 397.640,97 262.605,28
Fornecedores - Educação 69.097,91 14.285,68
Fornecedores - Assistência Social 14.896,09 13.246,01
Fornecedores 2.2 (d) 481.634,97 290.136,97
Obrigações Trabalhistas - Saúde 421.594,70 425.757,76
Obrigações Trabalhistas - Educação 61.850,08 55.355,02
Obrigações Trabalhistas
  - Assistência Social 105.945,78 37.291,64
Obrigações Trabalhistas 2.2 (d) 589.390,56 518.404,42
Obrigações Sociais - Saúde 141.770,80 137.468,47
Obrigações Sociais - Educação 33.223,47 30.525,69
Obrigações Sociais
  - Assistência Social 24.355,98 9.529,47
Obrigações Sociais 2.2 (d) 199.350,25 177.523,63
Obrigações Fiscais - Saúde 83.237,66 80.117,43
Obrigações Fiscais - Educação 13.146,86 11.150,57
Obrigações Fiscais
  - Assistência Social 669,41 55,48
Obrigações Fiscais 2.2 (d) 97.053,93 91.323,48
Outras Obrigações - Saúde 353.005,93 262.520,13
Outras Obrigações - Educação 31.011,76 51.722,53
Outras Obrigações - Assistência Social 45.361,14 -
Outras Obrigações 2.2 (d) 429.378,83 314.242,66
Provisões Trabalhistas - Saúde 629.734,77 647.067,39
Provisões Trabalhistas - Educação 114.347,78 115.272,04
Provisões Trabalhistas
  - Assistência Social 90.933,74 16.452,08
Provisões Trabalhistas 2.2 (h) 835.016,29 778.791,51
Total do Passivo Circulante 2.631.824,83 2.170.422,67
Passivo Não Circulante
Provisões para Contingência - Saúde 9 2.018.266,86 1.773.189,90
Provisões para Contingência 2.018.266,86 1.773.189,90
Total do Passivo não Circulante 2.018.266,86 1.773.189,90
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 55.692.811,92 56.022.787,94
Resultado do Exercício 2.2 (i) (1.074.010,64) (335.701,02)
Total do Patrimônio Líquido 2.2 (j)    54.618.801,28    55.687.086,92
Total do Passivo + Patrimônio Líquido    59.268.892,97    59.630.699,49

Receitas - Saúde  Nota         31/12/2019         31/12/2018
Receitas Operacionais - Saúde
Receitas - SUS 12 9.717.897,21 9.007.151,48
Receitas - Convênios/Particulares 12 3.877.897,85 4.480.405,31
(-) Glosas - Convênios/Particulares 12 - -
Convênios Com Entidade
  Pública - Municipal 12 6.058.739,32 5.524.931,68

   19.654.534,38    19.012.488,47
Receitas - Educação
Receitas Operacionais - Educação
Mensalidades - Infantil/
 Fundamental/Médio 3.138.584,00 3.348.935,00
Ensino Profissionalizante 268.851,28 301.380,99
(-) Descontos Incondicionais - Mensalidades (87.369,44) (510.087,55)
Matriculas - Infantil/Fundamental/Médio 160.979,51 158.009,27
Cursos Extracurriculares 54.514,00 32.048,92

Gratuidades - Educação
(-) Gratuidades - Bolsas de Estudos 12 (722.796,20) (832.804,50)

     2.812.763,15      2.497.482,13
Receitas - Assistência Social
Receitas Operacionais - Assistência Social
Idosos 12 1.334.117,04 605.568,24
Gratuidades - Assistência Social
Gratuidades 12 1.129.191,44 1.084.169,43
(-) Custo das Gratuidades 12 (1.129.191,44) (1.084.169,43)

     1.334.117,04         605.568,24
(=) Total de Receitas    23.801.414,57    22.115.538,84
Custos
Custos - Saúde
Pessoal Próprio (8.474.972,38) (8.427.953,52)
Serviços de Terceiros (14.643.261,46) (13.475.953,99)
Material Consumido (3.674.400,02) (3.041.667,97)
Manutenção e Reparos (444.274,72) (996.846,13)
Depreciações/Amortizações (2.110.519,74) (2.331.319,15)
Provisões de Custo do Exercício (1.896.121,85) (2.862.177,36)

Custos das contribuições
 previdenciárias - Saúde
Custo das Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 14 (2.312.035,34) (2.319.335,76)
Custo das Contribuições
  Sociais (COFINS/CSLL) 14 (970.137,06) (970.114,66)

(-) Isenção - Custos das contribuições
  previdenciárias - Saúde
(-) Isenção Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 14 2.312.035,34 2.319.335,76
(-) Isenção das Contribuições
  Sociais (COFINS/CSLL) 14 970.137,06 970.114,66

(31.243.550,17) (31.135.918,12)
Custos - Educação
Pessoal Próprio (2.065.197,48) (1.989.302,29)
Serviços de Terceiros (206.059,16) (236.998,05)
Material Consumido (497.100,31) (424.920,96)
Manutenção e Reparos (89.657,56) (130.539,16)
Depreciações/Amortizações (70.965,22) (70.174,03)
Provisões de Custo do Exercício (380.885,22) (374.152,74)

Custos das contribuições
  previdenciárias - Educação
Custo das Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 14 (521.242,15) (500.038,10)
Custo das Contribuições
  Sociais (COFINS/CSLL) 14 (104.187,90) (95.079,65)

(-) Isenção - Custos das contribuições
  previdenciárias - Educação
(-) Isenção Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 14 521.242,15 500.038,10
(-) Isenção das Contribuições
  Sociais (COFINS/CSLL) 14 104.187,90 95.079,65

  (3.309.864,95)   (3.226.087,23)
Custos - Assistência Social
Pessoal Próprio (1.403.493,95) (525.476,35)
Serviços de Terceiros (313.720,49) (189.561,88)
Material Consumido (399.514,95) (186.217,03)
Manutenção e Reparos (41.337,11) (106.442,69)
Depreciações/Amortizações (287.878,20) (106.138,67)
Provisões de Custo do Exercício (270.971,60) (104.109,84)

Custos das contribuições
  previdenciárias - Assistência Social
Custo das Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 14 (404.186,59) (162.090,62)
Custo das Contribuições
  Sociais (COFINS/CSLL) 14 (112.786,96) (77.479,76)

(-) Isenção - Custos das contribuições
  previdenciárias - Assistência Social
(-) Isenção Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 14 404.186,59 162.090,62
(-) Isenção das Contribuições
  Sociais (COFINS/CSLL) 14 112.786,96 77.479,76

  (2.716.916,30)   (1.217.946,46)
(=) Total de Custos (37.270.331,42) (35.579.951,81)
(=) Déficit Bruto (13.468.916,85) (13.464.412,97)
(+/-) Despesas Gerais
Despesas Gerais - Saúde
Despesas Administrativas (1.136.203,55) (1.157.067,92)
Impostos Taxas e Contribuições (49.513,39) (47.669,80)

  (1.185.716,94)   (1.204.737,72)
Despesas Gerais - Educação
Despesas Administrativas (155.519,49) (163.615,13)
Impostos Taxas e Contribuições (1.126,61) (3.045,45)

     (156.646,10)      (166.660,58)
Despesas Gerais - Assistência Social
Despesas Administrativas (197.828,73) (103.701,26)
Impostos Taxas e Contribuições (72.752,33) (942,58)

     (270.581,06)      (104.643,84)
(=) Total das Despesas Gerais   (1.612.944,10)   (1.476.042,14)
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais
Outras Receitas e Despesas Operacionais - Saúde
Contribuições 12 6.003.901,14 5.445.803,88
Doações/Campanhas 10 / 12 660.796,62 765.171,03
Convênios e Subvenções
  - Federal/Estadual/Municipal 10 / 11 5.359.463,00 6.130.867,01
Outras Receitas Operacionais 12 178.401,92 533.072,41
Outras Despesas Operacionais - -

   12.202.562,68    12.874.914,33
Outras Receitas - Educação
Doações/Campanhas 10 50.538,05 75.084,79
Outras Receitas Operacionais 475.522,39 531.216,18

        526.060,44         606.300,97
Outras Receitas - Assistência Social
Doações/Campanhas 10 931.188,70 585.011,15
Outras Receitas Operacionais 12 128.075,70 3.295,85
Convênios e Subvenções
  - Federal/Estadual/Municipal 10 / 11 215.098,63 299.643,17

     1.274.363,03         887.950,17
Receitas com Trabalhos Voluntários
Receita com trabalhos voluntários 15 / 12 127.411,02 122.936,16

(-) Despesas com Trabalhos Voluntários
(-) Despesas com Trabalhos Voluntários 15 (127.411,02) (122.936,16)

(=) Total das Outras Receitas e
  Despesas Operacionais    14.002.986,15    14.369.165,47
(=) Resultado Antes das Receitas /
  Despesas Financeiras Líquidas   (1.078.874,80)      (571.289,64)
(+/-) Receitas (Despesas)
  Financeiras Líquidas - Saúde
Receitas Financeiras 12 353.394,18 326.816,27
Despesas Financeiras (59.506,85) (67.784,54)

        293.887,33         259.031,73
(+/-) Receitas (Despesas)
  Financeiras Líquidas - Educação
Receitas Financeiras 134.106,54 65.575,13
Despesas Financeiras (438.549,77) (87.555,75)

     (304.443,23)        (21.980,62)
(+/-) Receitas (Despesas)
  Financeiras Líquidas - Assistência Social
Receitas Financeiras 12 21.894,05 4.970,66
Despesas Financeiras (6.473,99) (6.433,15)

          15.420,06          (1.462,49)
(=) Resultado Financeiro             4.864,16         235.588,62
(=) Resultado do Exercício 2.2 (i)   (1.074.010,64)      (335.701,02)

Ativo        Nota         31/12/2019         31/12/2018
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
  - Saúde 2.2 (a) / 3 8.068.432,87 7.267.073,54
Caixa e equivalentes de caixa
  - Educação 2.2 (a) / 3 7.635,38 12.910,77
Caixa e equivalentes de caixa
  - Assistência Social 2.2 (a) / 3 612.918,05 91.997,99

Caixas e equivalentes de caixa 8.688.986,30 7.371.982,30
Convênios a Receber - Saúde 2.2 (b) / 4 1.775.578,33 1.899.234,22

Convênios a Receber 1.775.578,33 1.899.234,22
Mensalidades a Receber - Educação 2.2 (b) 182.874,05 141.791,00

Mensalidades a Receber 182.874,05 141.791,00
Outros Créditos - Saúde 5 111.315,62 251.574,25
Outros Créditos - Educação 5 25.992,03 57.395,57
Outros Créditos - Assistência Social 5 6.066,50 12.983,28

Outros Créditos 143.374,15 321.953,10
Estoques - Saúde 2.2 (c) / 6 1.055.072,88 1.158.948,64
Estoques - Assistência Social 2.2 (c) / 7 48.734,32 -

Estoques 1.103.807,20 1.158.948,64
Total do Ativo Circulante 11.894.620,03 10.893.909,26
Ativo Não Circulante
Contas a Receber 152.564,20 -
Outros Créditos 7 152.564,20 -
Imobilizado
Imobilizado - Saúde 8 62.582.529,02 65.677.475,28
Depreciação Acumulada - Saúde 8 (25.714.307,49) (24.172.155,24)
Imobilizado - Educação 8 2.884.156,47 2.862.747,78
Depreciação Acumulada - Educação 8 (847.011,98) (776.476,72)
Imobilizado - Assistência Social 8 9.867.842,78 5.840.023,54
Depreciação Acumulada
  - Assistência Social 8 (1.559.813,97) (705.864,96)

Imobilizado Líquido 2.2 (f) 47.213.394,83 48.725.749,68
Intangível - Saúde 8 26.859,10 26.859,10
Amortização Acumulada - Saúde 8 (24.561,99) (22.265,31)
Intangível - Educação 8 8.899,00 8.899,00
Amortização Acumulada - Educação 8 (2.882,20) (2.452,24)

Intangível Líquido 2.2 (g) 8.313,91 11.040,55
Total do Ativo Não Circulante    47.374.272,94    48.736.790,23
Total do Ativo    59.268.892,97    59.630.699,49

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CNPJ. nº 61.986.402/0001-00

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (em Reais) Demonstração do Resultado dos Períodos Findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais       31/12/2019       31/12/2018
Resultado do Exercício (1.074.010,64) (335.701,02)
Ajustes:
Depreciação e Amortização 2.469.363,16 2.507.631,85

   1.401.077,52    2.171.930,83
Redução / (Aumento) de Realizável Circulante 261.151,79 (906.490,53)
Redução / (Aumento) de Estoques (48.734,32) (202.641,09)
Redução / (Aumento) de
  Realizável Não Circulante (152.564,20) -
(Redução) / Aumento de Fornecedores 191.498,00 (160.110,91)
(Redução) / Aumento
  de Obrigações Trabalhistas 70.986,14 (54.342,45)
(Redução) / Aumento de Obrigações Sociais 21.826,62 13.637,22
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais 5.730,45 6.533,29
(Redução) / Aumento de Outras Obrigações 115.136,17 (552.612,05)
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas 56.224,78 (7.773,34)
(Redução) / Aumento de Provisões
  para Contingência - não circulante 245.076,96 1.242.071,50

Caixa líquido proveniente das
  atividades operacionais    2.167.409,91    1.550.202,47
(Aquisição) / Baixa do
  Ativo Imobilizado / Intangível (954.281,67) (1.302.955,62)

Caixa liquido das
  Atividades de Investimentos    1.213.128,24       247.246,85
Aumento/Diminuição líquido de caixa
  e equivalentes de caixa    1.213.128,24       247.246,85
Caixa e equivalentes de caixa
  no inicio do período    7.371.982,30    7.124.735,45
Caixa e equivalentes de caixa
  no final do período    8.688.986,30    7.371.982,30

Total
Patrimônio Resultado Patrimônio

Descrição              Social   do Exercício          Líquido
Saldos em 31/12/17  57.708.384,15 (1.685.596,21)  56.022.787,94
Incorporação do Déficit
  do Exercício Anterior (1.685.596,21) 1.685.596,21 -
Ajuste de Exercícios Anteriores - - -
Déficit do Exercício - (335.701,02) (335.701,02)

Saldos em 31/12/18  56.022.787,94    (335.701,02)  55.687.086,92
Incorporação do Déficit
  do Exercício Anterior (335.701,02) 335.701,02 -
Ajuste de Exercícios Anteriores 5.725,00 - 5.725,00
Déficit do Exercício - (1.074.010,64) (1.074.010,64)

Saldos em 31/12/19  55.692.811,92 (1.074.010,64)  54.618.801,28

1. Contexto Operacional: A Associação Filhas de São Camilo é uma associ-
ação civil sem fins econômicos e de caráter beneficente, assistencial, promocional,
filantrópico, educacional, cultural e religioso fundada em 04 de agosto de 1949, tem
como principal objetivo e fins a assistência a doentes, a fundação, direção e admi-
nistração de Hospitais, Preventórios, Sanatórios, Asilos, Escolas, Oficinas e toda
espécie de Estabelecimentos ou obras sociais, quer por conta própria, quer por
terceiros, gratuitos ou não, sem discriminação de raça, sexo, nacionalidade, idade,
cor, credo religioso, político e condição social, se rege pelo Estatuto Social e pela
legislação aplicável e reconhecida de Utilidade Pública pelo decreto Federal datado
de 16 de dezembro de 1991, reconhecida de fins filantrópicos pelo Conselho Naci-
onal de Assistência Social – CNAS, processo n.º 47.709/1957 e se rege pelo Estatuto
Social e legislação aplicável. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis
e Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demonstrações Con-
tábeis: Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou todos
os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas
emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC
– Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Con-
tabilidade, notadamente na ITG 2002 (R1) – Resolução 1409/2012, que prescreve
critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. As políticas contá-
beis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das
Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2019 e 2018. A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativas e
adote premissas que afetam os montantes apresentados nas Demonstrações Con-
tábeis e respectivas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido
a imprecisões inerentes ao processo de estimativa. 2.2. Principais Práticas Con-
tábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos em
contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez ime-
diata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras são
registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balan-
ços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor. b)
Contas a receber / Créditos: Estão apropriadas pelo regime de competência, e
referem-se a valores a receber de entidades Públicas e entidades privadas bem
como mensalidades escolares de alunos inadimplentes. c) Estoques: Os esto-
ques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual
de mercado. d) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um
ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial
quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classifica-
dos como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra
nos próximos doze meses. e) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos: A
Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações
Contábeis de 2019 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de
curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas. f) Ativo Imobilizado: Re-
gistrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada. A deprecia-
ção é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo
de vida útil estimado. g) Ativo Intangível: O ativo intangível de vida útil definida é
composto pelo direito de uso de programas de computador (software) e marcas e
patentes, que são amortizados usando-se método linear à taxa de 20% a.a.. h)
Provisão para Férias e Encargos: Corresponde à estimativa de valor a desem-
bolsar, a título de provisão para férias e encargos incidentes, cujo registro é efetuado
com base em informações constantes na folha de pagamento até a data do balanço.
i) Apuração do resultado do exercício: As receitas, custos e despesas são
apropriados de acordo com o regime de competência. Recursos vinculados com-
preendem os valores recebidos pela Entidade e que somente poderão ser utiliza-
dos em propósitos específicos, conforme determinado em contrato. Os valores
recebidos e empregados são provenientes de contratos de gestão e convênios
federais, estaduais e municipais e são registrados da seguinte forma: Receita
Verba de Custeio, Outras Receitas Operacionais e Receitas Financeiras. A recei-
ta financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competên-
cia, usando o método de taxa efetiva de juros. As doações não específicas são
registradas diretamente no resultado como receita de doações. j) Patrimônio
Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social
acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados
anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária. O resultado do
exercício é mantido em conta especifica enquanto não aprovado pela assembleia
de associadas, e, após a sua aprovação, transferido definitivamente para a conta
do Patrimônio Social. A Associação não remunera os membros ou equivalentes
de sua diretoria, conselheiros, associados, sócios benfeitores ou equivalentes e
não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma. l) Provisões: As provi-
sões são reconhecidas quando: (i) a Entidade tem uma obrigação presente ou não
formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser
estimado com segurança.
3. Caixas e Equivalentes de Caixa
Caixas e equivalente de caixa - Saúde               2019               2018
Caixa Geral 123.066,58 81.466,50
Contas Correntes – Bancárias 700.189,69 195.932,00
Aplicações Financeiras  7.245.176,60  6.989.675,04

8.068.432,87 7.267.073,54
Aplicações Financeiras               2019               2018
Fundo de Aplicações Financeiras 4.050.134,74 4.317.161,20
Banco do Brasil 1.495.973,31 1.789.394,23
Banco Besc - 133.433,01
Caixa Econômica Federal 2.064.950,16 1.806.255,15
Banco SICOOB 202.258,21 451.774,72
Banco Brasil – Aplic. c/ Restrição 286.953,06 136.304,09
Aplicação em Poupança 446.932,35 323.364,48
Banco do Brasil 332.752,83 215.788,71
Caixa Econômica Federal 114.179,52 107.575,77
Aplicação a Prazo Fixo 2.748.109,51 2.349.149,36
BB CDB/RDB 2.730.887,24 2.323.121,03
Banco Banrisul       17.222,27       26.028,33
Total Aplicações Financeiras 7.245.176,60 6.989.675,04
Caixas e equivalente de caixa – Educação               2019               2018
Caixa Geral 1.348,36 1.911,35
Contas Correntes – Bancárias 11,00 11,00
Aplicações Financeiras         6.276,02       10.988,42

7.635,38 12.910,77
Aplicações Financeiras               2019               2018
Fundo de Aplicações Financeiras 6.276,02 10.988,42
Banco Itaú 2.870,88 9.890,14
Banco Bradesco         3.402,15         1.098,28
Total Aplicações Financeiras 6.276,02 10.988,42
Caixas e equivalente de caixa
  - Assistência Social               2019               2018
Caixa Geral 32.218,25 17.064,95
Contas Correntes – Bancárias 718,28 26,00
Aplicações Financeiras     579.981,52       74.907,04

612.918,05 91.997,99
Aplicações Financeiras               2019               2018
Fundo de Aplicações Financeiras 346.359,09 27.454,06
Banco do Brasil 189.157,61 26.961,59
Banco Besc 131.238,74 -
Banco Sicoob 3.844,64 492,47
Banco Sicred 22.418,10 -
Aplicação em Poupança 201.365,70 46.838,93
Banco do Brasil 201.365,70 46.838,93
Aplicação a Prazo Fixo 31.956,73 614,05
Banco do Brasil       3.1956,73            614,05
Total Aplicações Financeiras 579.981,52 74.907,04
4. Convênios a Receber
Saúde               2019               2018
SUS
SUS – Internação 318.670,19 449.301,89
SUS – Ambulatório 252.315,48 122.076,38
SUS –Incentivo a Contratação (IAC) 125.320,04 -
SUS –Integrasus 6.199,82 -
Prefeituras
Matelândia - PR 217.075,57 196.719,07
Ramilândia - PR 45.000,00 39.000,00
Ibicoara - BA 13.380,64 4.521,76
Cruzília – MG 139.444,72 170.837,30
Conchal – SP 587.474,00 730.677,50
Minduri - 27.478,50
São Miguel - PR - 29.245,69
Convênios com Entidades Privadas
UNIMED 55.802,98 48.237,05
Copasa - 855,09
Cassi 807,98 1.144,70
IPSEMG - 53.681,04
IPSM – Polícia Militar-MG 11.559,15 16.118,23
Previminas/Libertas 777,56 1.365,18
Fundação Sanepar - 78,27
Fundação Copel - 873,74
Cemig Saúde 426,84 3.149,17
Economus - 1.609,02
Vivamed/Sicoob 1.323,36 2.238,31
Fundação Itamed                     -              26,33

1.775.578,33 1.899.234,22
5. Outros Créditos
Outros créditos - Saúde               2019               2018
Adiantamentos
Adiantamento de férias 71.410,89 66.619,71
Adiantamento de fornecedores 7.795,50 12.795,50
Outros Créditos
Depósito Judicial 4.719,52 3.719,52
Outros créditos a receber 2.516,76 155.080,96
Encargos a reembolsar
IRRF 580,39 580,39
Outros encargos a reembolsar 1.623,60 -
Despesas a apropriar
Prêmio de Seguros a Apropriar 22.382,08 12.432,66
Outras despesas a Apropriar            286,88            345,51

111.315,62 251.574,25
Outros créditos – Educação               2019               2018
Adiantamentos
Adiantamento de salários - 100,00
Adiantamentos de férias 14.761,96 23.915,37
Adiantamento de fornecedores 1.435,00 5.183,40
Adiantamentos diversos 1.971,48 3.771,75

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 - Em Reais
Outros Créditos               2019               2018
Cartões de crédito a receber 6.359,18 21.227,64
Encargos a reembolsar
GPS negativa - 948,38
Despesas a apropriar
Prêmio de Seguros a Apropriar 1.464,41 1.415,24
Outras despesas a apropriar                     -            833,79

25.992,03 57.395,57
Outros créditos – Assistência Social               2019               2018
Adiantamentos
Adiantamento de férias 4.652,24 5.956,00
Adiantamento de fornecedores - 6.500,00
Despesas a apropriar
Prêmio de Seguros a Apropriar         1.414,26            527,28

6.066,50 12.983,28
6. Estoques – Saúde
Saúde               2019               2018
Material Hospitalar 372.234,30 466.953,15
Material Radiológico 39.734,65 56.199,37
Material de Lab. e Ag. Transfusional 2.725,95 23.635,58
Gases Medicinais 7.014,77 2.308,15
Drogas e Medicamentos 392.829,64 354.038,31
Material de Lavanderia 2.490,33 1.949,01
Material de Higiene e Limpeza 66.232,55 63.476,32
Material de Escritório e Impressos 73.608,83 62.655,22

              2019               2018
Gêneros Alimentícios 27.259,12 58.382,36
Material de Copa e Cozinha 907,59 3.335,38
Combustível - -
Materiais para Manutenção 16.008,37 9.212,83
Rouparia 53.240,29 50.083,56
Outros Materiais            786,49         6.719,40

1.055.072,88 1.158.948,64
Assistência Social               2019               2018
Material Hospitalar 26.076,55 -
Material de Higiene e Limpeza 7.713,13 -
Material de Escritório e Impressos 1.553,18 -
Gêneros Alimentícios       13.391,46                     -

48.734,32 -
7. Outros Créditos – Ativo Não Circulante - Saúde
Outros créditos – Saúde               2019               2018
Contas a Receber
Outros Créditos 152.564,20 -

9. Provisão para Contingência: Provisões constituídas para fazer frente às ações
cíveis e trabalhistas, que se encontram em instâncias diversas. A provisão é cons-
tituída por valores atualizados de perdas, estabelecidos pelos consultores jurídicos
e por julgamento da administração. Foi considerado suficiente o montante de R$
2.018.266,86 para 2019 e de R$ 1.773.189,90 para 2018. 10. Doação e Campanhas:
A entidade recebe donativos de pessoas físicas e pessoas jurídicas que são conta-
bilizados em receitas. Essas doações estão demonstradas da seguinte forma:
Doação e Campanhas – Saúde               2019               2018
Doação Pessoa Física 99.583,39 134.536,00
Doação Pessoa Jurídica 75.636,50 173.971,72
Outros 200,00 -
Campanhas Beneficentes     485.376,73     456.663,31
Total     660.796,62     765.171,03
Doação e Campanhas – Educação               2019               2018
Doação Pessoa Jurídica 13.903,15 17.494,54
Doação Pessoa Física 4.887,45 4.000,00
Campanhas Beneficentes 31.747,45 53.590,25
Total 50.538,05 75.084,79
Doação e Campanhas – Assistência Social               2019               2018
Doação de Entidades Públicas - 447,32
Doação Pessoa Física 712.097,33 141.682,97
Doação Pessoa Jurídica 11.084,87 253.428,61
Campanhas Beneficentes     208.006,50     189.452,25
Total     931.188,70     585.011,15
11. Convênio e Subvenção: Eventualmente a instituição recebe Subvenções/
auxílios do Poder Público. No exercício de 2019, a entidade recebeu as seguintes
Subvenções:
Convênio e Subvenção – Saúde               2019               2018
Federal - -
Estadual - -
Municipal  5.359.463,00  6.130.867,01
Total  5.359.463,00  6.130.867,01
Convênio e Subvenção – Assistência Social               2019               2018
Municipal     215.098,63     299.643,17
Total     215.098,63     299.643,17
Em 31/12/2019 os saldos de subvenções estavam representados da seguinte forma:

Subvenções Municipais – Saúde
Descrição Valor repassado

              Em 2019                          Vigência
Prefeitura Municipal de Conchal/SP 72.765,00 01/01/2019 a 31/03/2019
Prefeitura Municipal de Conchal/SP 385.545,00 01/01/2019 a 31/03/2019
Prefeitura Municipal de Conchal/SP 84.084,00 01/01/2019 a 31/03/2019
Prefeitura Municipal de Conchal/SP 754.500,00 01/01/2019 a 31/03/2019
Prefeitura Municipal de Conchal/SP 254.970,00 01/04/2019 a 31/12/2019
Prefeitura Municipal de Conchal/SP 220.680,00 01/04/2019 a 31/12/2019
Prefeitura Municipal de Conchal/SP 2.323.764,00 01/04/2019 a 31/12/2019
Prefeitura Municipal de Conchal/SP 1.263.155,00 01/04/2019 a 31/12/2019
Total das Subvenções Municipais 5.359.463,00

Subvenções Municipais – Assistência Social
Descrição Valor repassado

              Em 2019                          Vigência
Prefeitura Municipal de Sinop/MT 107.000,00 04/06/2019 à 31/08/2019
Prefeitura Municipal de Sinop/MT 108.098,63 14/10/2109 à 31/01/2020
Total Líquido da Subvenção Municipal 215.098,63
12. Atendimento à Legislação das Entidades de Fins Filantrópicos: a) Na
Área da Saúde: A entidade mantém controles que demonstram no exercício de
2019 o cumprimento do percentual de 93,87% de atendimento à pacientes do SUS,
medido por paciente-dia. A Entidade realizou atendimentos à pacientes externos do
SUS superior a 10,00%. E de forma adicional prestou serviços aos SUS na seguinte
ação: - atenção às urgências e emergências. A prestação deste serviço para o SUS
permite a adição do índice percentual de 1,5% (um e meio ponto percentual). Cum-
prindo o determinado pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre
as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS que dispõem sobre o processo de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE).

continua ...

8. Imobilizado e Intangível
Imobilizado - Saúde         31/12/2018        Adições             Baixas         31/12/2019 Taxa de Depreciação Anual
Terrenos 15.751.330,75 - - 15.751.330,75 -
Prédios e Edificações 31.483.344,78 - - 31.483.344,78 4%
Instalações 852.685,92 - - 852.685,92 10%
Jazigos 19.732,05 - - 19.732,05 -
Benfeitorias 547.314,01 - - 547.314,01 4%
Poço Artesiano 335.739,50 - - 335.739,50 10%
Apar. de Medicina e Cirurgia 6.957.019,07 440.157,77 - 7.397.176,84 10%
Móveis e Ut. Hospitalares 1.494.234,37 32.240,00 - 1.526.474,37 10%
Intr. Medicina e Cirurgia 201.399,80 - - 201.399,80 10%
Equipamentos de laboratório 161.346,92 - - 161.346,92 10%
Móveis e Utens. Laboratório 15.592,90 - - 15.592,90 10%
Mov/Equip/Utens Bco de Sangue 29.470,00 - - 29.470,00 10%
Mov/Equip. Fisioterapia 8.559,00 - - 8.559,00 10%
Mov/Equip. Recreação 12.900,00 - - 12.900,00 10%
Mov/Utens. Capela 127.925,00 - - 127.925,00 10%
Aparelhos e Instr. Musicais 17.319,00 - - 17.319,00 10%
Equipamentos de Cozinha 148.493,61 - - 148.493,61 10%
Moveis e Utens. Cozinha 142.461,38 1.550,00 - 144.011,38 10%
Mov/Utens. Administração 249.020,59 4.780,00 - 253.800,59 10%
Equipamentos de comunicação 125.060,53 - - 125.060,53 10%
Computadores e Similares 410.022,38 18.819,46 - 428.841,84 20%
Impressoras e Similares 86.608,71 6.158,71 - 92.767,42 20%
Mov/Utens. Diversos 620.887,25 28.666,21 - 649.553,46 10%
Máquinas Diversas 1.327.962,77 - - 1.327.962,77 10%
Veículos 434.622,45 - - 434.622,45 20%
Biblioteca 1.764,00 - - 1.764,00 10%
Colchões, Roupas e Similares 44.201,78 - - 44.201,78 10%
Obra de arte 36.653,48 - - 36.653,48 -
Ampliação 0 199.852,12 - 199.852,12 -
Reforma 46.587,53 - - 46.587,53 -
Construção Nova         160.045,22                     -                       -         160.045,22 -
Total    61.850.304,75     732.224,27                       -    62.582.529,02  -
Depreciação Acumulada - Saúde         31/12/2018        Adições             Baixas         31/12/2019 Taxa de Depreciação Anual
Prédios e Edificações (13.371.217,02) - (1.257.652,15) (14.628.869,17) 4%
Instalações (689.782,14) - (28.338,59) (718.120,73) 10%
Benfeitorias (207.358,58) - (21.890,97) (229.249,55) 4%
Poço Artesiano (280.196,36) - (7.749,48) (287.945,84) 10%
Apar. de Medicina e Cirurgia (4.787.080,63) - (482.583,33) (5.269.663,96) 10%
Móveis e Ut. Hospitalares (1.028.966,48) - (76.899,11) (1.105.865,59) 10%
Intr. Medicina e Cirurgia (189.644,23) - (4.791,72) (194.435,95) 10%
Equipamentos de laboratório (148.077,34) - (2.856,63) (150.933,97) 10%
Móveis e Utens. Laboratório (12.943,65) - (398,05) (13.341,70) 10%
Mov/Equip/Utens Bco de Sangue (24.092,17) - (656,94) (24.749,11) 10%
Mov/Equip. Fisioterapia (8.443,66) - (115,34) (8.559,00) 10%
Mov/Equip. Recreação (12.900,00) - - (12.900,00) 10%
Mov/Utens. Capela (125.797,48) - (917,04) (126.714,52) 10%
Aparelhos e Instr. Musicais (17.319,00) - - (17.319,00) 10%
Equipamentos de Cozinha (130.590,02) - (3.732,54) (134.322,56) 10%
Moveis e Utens. Cozinha (116.208,91) - (5.067,91) (121.276,82) 10%
Mov/Utens. Administração (180.211,54) - (13.781,13) (193.992,67) 10%
Equipamentos de comunicação (110.866,19 - (7.772,44) (118.638,63) 10%
Computadores e Similares (322.798,01 - (31.871,86) (354.669,87) 20%
Impressoras e Similares (75.214,15) - (4.449,94) (79.664,09) 20%
Mov/Utens. Diversos (498.630,36) - (23.917,72) (522.548,08) 10%
Máquinas Diversas (896.062,86) - (87.759,42) (983.822,28) 10%
Veículos (328.674,69) - (44.092,80) (372.767,49) 20%
Biblioteca (1.796,00) - (54,25) (1.850,25) 10%
Colchões, Roupas e Similares        (41.212,96)                     -           (873,70)        (42.086,66) 10%
Total (23.606.084,43)                     - (2.108.223,06) (25.714.307,49)  
Imobilizado Líquido - Saúde    38.244.220,32     732.224,27 (2.108.223,06)    36.868.221,53  
Imobilizado - Educação         31/12/2018        Adições             Baixas         31/12/2019 Taxa de Depreciação Anual
Terrenos 1.409.886,00 - - 1.409.886,00 -
Prédios e Edificações 868.544,20 - - 868.544,20 4%
Instalações 134.511,96 - - 134.511,96 10%
Móveis e Ut. Hospitalares 2.850,00 - - 2.850,00 10%
Móveis e Utens. Laboratório 11.700,00 - - 11.700,00 10%
Mov/Utens. Escolares 96.905,23 - - 96.905,23 10%
Mov/Utens. Capela 4.100,00 1.300,00 - 5.400,00 10%
Aparelhos e Instr. Musicais 19.186,00 - - 19.186,00 10%
Equipamentos de Cozinha 3.587,69 6.828,80 - 10.416,49 10%
Moveis e Utens. Cozinha 50.756,80 2.107,03 - 52.863,83 10%
Mov/Utens. Administração 63.986,30 - - 63.986,30 10%
Equipamentos de comunicação 23.840,09 - - 23.840,09 10%
Computadores e Similares 104.287,07 - - 104.287,07 20%
Impressoras e Similares 530 4.114,43 - 4.644,43 20%
Mov/Utens. Diversos 64.260,84 1.951,43 - 66.212,27 10%
Biblioteca             3.815,60         5.107,00                       -             8.922,60 10%
Total      2.862.747,78       21.408,69                       -      2.884.156,47  
Depreciação Acumulada - Educação         31/12/2018        Adições             Baixas         31/12/2019 Taxa de Depreciação Anual
Prédios e Edificações (353.232,14) - (34.737,96) (387.970,10) 4%
Instalações (78.201,17) - (13.199,16) (91.400,33) 10%
Móveis e Ut. Hospitalares (2.850,00) - - (2.850,00) 10%
Móveis e Utens. Laboratório (11.700,00) - - (11.700,00) 10%
Mov/Utens. Escolares (78.043,26) - (4.414,35) (82.457,61) 10%
Mov/Utens. Capela (4.100,00) - - (4.100,00) 10%
Aparelhos e Instr. Musicais (14.282,68) - (838,95) (15.121,63) 10%
Equipamentos de Cozinha (648,72) - (454,68) (1.103,40) 10%
Moveis e Utens. Cozinha (48.058,89) - (531,36) (48.590,25) 10%
Mov/Utens. Administração (59.425,54) - (543,24) (59.968,78) 10%
Equipamentos de comunicação (23.294,09) - (126,00) (23.420,09) 10%
Computadores e Similares (75.306,92) - (9.124,92) (84.431,84) 20%
Impressoras e Similares (530) - (260,16) (790,16) 20%
Mov/Utens. Diversos        (26.803,31)                     -        (6.304,48)        (33.107,79) 10%
Total      (776.476,72)                     -      (70.535,26)      (847.011,98)  
Imobilizado Líquido – Educação      2.086.271,06       21.408,69      (70.535,26)      2.037.144,49  
Imobilizado – Assistência Social         31/12/2018        Adições             Baixas         31/12/2019 Taxa de Depreciação Anual
Terrenos 1.959.757,00 - - 1.959.757,00 -
Prédios e Edificações 4.761.800,83 - - 4.761.800,83 4%
Instalações 38.870,95 - - 38.870,95 10%
Apar. de Medicina e Cirurgia 168.157,11 - - 168.157,11 10%
Moveis e Utensílios Hospitalares 346.153,23 2.700,00 - 348.853,23 10%
Instr. De Medicina e Cirurgia 3.000,00 - - 3.000,00 10%
Moveis e Utensílios 8.920,15 - - 8.920,15 10%
Equipamentos de Cozinha 7.568,97 - - 7.568,97 10%
Moveis e Utensílios de Cozinha 106.124,39 11.179,10 - 117.303,49 10%
Moveis/Utens. De Administração 60.217,00 - - 60.217,00 10%
Equipamentos de Comunicação 2.550,00 - - 2.550,00 20%
Computadores e Similares 28.214,00 2.890,00 - 31.104,00 10%
Impressoras e Similares 7.739,10 1.136,50 - 8.875,60 20%
Moveis e Utensílios Diversos 152.749,33 86.059,34 - 238.808,67 10%
Máquinas /Equipamentos Diversos 453.488,60 18.939,22 - 472.427,82 10%
Veículos 71.900,00 - - 71.900,00 20%
Colchões, Roupas e Similares 5.429,26 - - 5.429,26 10%
C. Andamento-Com.Sesfes-Subv 600.000,00 - - 600.000,00 -
C. Andamento-Conv.Sesfes-Própria         884.554,15       77.744,55                       -         962.298,70 -
Total      9.667.194,07     200.648,71                       -      9.867.842,78  
Depreciação Acumulada – Assistência Social         31/12/2018        Adições             Baixas         31/12/2019 Taxa de Depreciação Anual
Prédios e Edificações (666.258,03) - (163.217,11) (829.475,14) 4%
Instalações (13.289,12) - (3.463,06) (16.752,18) 10%
Apar. de Medicina e Cirurgia (70.729,74) - (15.123,71) (85.853,45) 10%
Moveis e Utensílios Hospitalares (119.838,06) - (27.381,81) (147.219,87) 10%
Instr. De Medicina e Cirurgia (3.000,00) - - (3.000,00) 10%
Moveis e Utensílios (8.474,73) - (360,00) (8.834,73) 10%
Equipamentos de Cozinha (7.528,03) - (40,94) (7.568,97) 10%
Moveis e Utensílios de Cozinha (29.221,76) - (9.875,80) (39.097,56)  10%
Moveis/Utens. De Administração (18.440,23) - (5.563,22) (24.003,45) 10%
Equipamentos de Comunicação (2.211,04) - (254,00) (2.465,04) 10%
Computadores e Similares (18.884,73) - (2.885,56) (21.770,29) 20%
Impressoras e Similares (4.630,10) - (867,28) (5.497,38) 10%
Moveis e Utensílios Diversos (88.567,38) - (11.715,19) (100.282,57) 10%
Máquinas /Equipamentos Diversos (163.283,36) - (39.230,52) (202.513,88) 10%
Veículos (52.150,20) - (7.900,00) (60.050,20) 20%
Colchões, Roupas e Similares          (5.429,26)                     -                       -          (5.429,26) 10%
Total   (1.271.935,77)                     -    (287.878,20)   (1.559.813,97)
Imobilizado Liquido - Assistência Social      8.395.258,30     200.648,71    (287.878,20)      8.308.028,81  
Imobilizado Liquido    48.725.749,68     954.281,67 (2.466.636,52)    47.213.394,83  
Intangível líquido – Saúde         31/12/2018        Adições             Baixas         31/12/2019 Taxa de Depreciação Anual
Softwares 26.859,10 - - 26.859,10 20%
Amortização - Softwares        (22.265,31)                     -        (2.296,68)        (24.561,99) 20%
Total             4.593,79                     -        (2.296,68)             2.297,11
Intangível líquido – Educação         31/12/2018        Adições             Baixas         31/12/2019 Taxa de Depreciação Anual
Softwares 3.599,00 - - 3.599,00 20%
Marcas e patentes 5.300,00 - - 5.300,00  -
Amortização - Softwares          (2.452,24)                     -           (429,96)          (2.882,20) 20%
Total             6.446,76                     -           (429,96)             6.016,80
Intangível Liquido           11.040,55                     -        (2.726,64)             8.313,91
Imobilizado + Intangível- Liquido    48.736.790,23     954.281,67 (2.469.363,16)    47.221.708,74
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BELVEDERE CAPITAL PARTNERS LIMITADA
CNPJ Nº 20.422.889/0001-02  -  NIRE 35228474093

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99,84% (noventa e nove 
virgula oitenta e quatro por cento) do capital social da BELVEDERE CAPITAL PARTNERS LIMITADA, 
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 20.422.889/0001-02 e NIRE 35228474093, convoca, com ful-
cro na cláusula 5.2 do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser 
realizada, na sede da sociedade, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, a reali-
zar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 10h30 (dez horas e trinta minutos) e às 
10h45 (dez horas e quarenta e cinco minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
destituição do administrador sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE EQUITIES HOLDINGS LTDA
CNPJ Nº 16.842.017/0001-26 - NIRE 35228435772

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99,99% (noventa e nove 
vírgula noventa e nove por cento) do capital social da BELVEDERE EQUITIES HOLDINGS LTDA., socie-
dade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 16.842.017/0001-26 e NIRE 35228435713, convoca, com fulcro na 
cláusula décima quinta do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a 
ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, sala 23, Itaim Bibi, CEP 04534-
004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 12h (doze horas) e às 12h15 
(doze horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) destituição 
do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 
2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE FX CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LIMITADA
CNPJ Nº 27.620.262/0001-05 - NIRE 35601870521

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99% (noventa e nove por 
cento) do capital social da BELVEDERE FX CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LIMITADA, 
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 27.620.262/0001-05 e NIRE 35601870521, convoca, com ful-
cro na cláusula Sétima, Parágrafo Primeiro, do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em 
Reunião de Sócios, a ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, 
CEP 04534-004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 11h (onze horas) 
e às 11h15 (onze horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) des-
tituição do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LIMITADA
CNPJ Nº 10.259.929/0001-93 - NIRE 35228435772

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99% (noventa e nove por cento) 
do capital social da BELVEDERE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LIMITADA, sociedade empresária 
limitada inscrita no CNPJ nº 10.259.929/0001-93 e NIRE 35228435772, convoca, com fulcro na cláusula Nona, 
Parágrafo Primeiro, do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser 
realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, a realizar-
-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 11h30 (onze horas e trinta minutos) e às 11h45 
(onze horas e quarenta e cinco minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) desti-
tuição do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA
CNPJ Nº 10.307.354/0001-37 - NIRE 35.227.816.039

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 89,90% (oitenta e nove vir-
gula nove por cento) do capital social da BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
LIMITADA, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 10.307.354/0001-37 e NIRE 35.227.816.039, 
convoca, com fulcro no art. 5.2 do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião 
de Sócios, a ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 
04534-004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 10h (dez horas) e 
às 10h15 (dez horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) desti-
tuição do administrador sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 
2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

Aos Administradores da Associação Filhas de São Camilo. São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Filhas de São
Camilo (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra da Associação Filhas de São Camilo, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho
consolidado 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 audi-
toria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação a Associação Filhas de São Camilo,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional 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 administra-

I. Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

ção e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas 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, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá-
beis, 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 de-
monstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associ-
ação Filhas de São Camilo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Associação Filhas de São Camilo são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, 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 de-

tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras 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 cau-
sada 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 inter-
nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados 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 di-
vulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-

dências 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 relevan-
te, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas 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 conteú-
do 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 plane-
jado, 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, 16 de abril de 2020.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia-Diretora

CRC 1SP203642/O-6
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 - Em Reais
Demonstrativo de Atendimentos de 60% de Paciente-dia SUS

Paciente Dia                 Pagos               .
(Internações)       SUS Convênios/Particulares              Total
Quantidades 32.154 2.099 34.253
Percentagens 93,87% 6,13% 100,00%
Demonstrativo das Receitas na Área da Saúde                2019                2018
Receitas do SUS 9.717.897,21 9.007.151,48
Receitas - Convênios/Particulares 3.877.897,85 4.480.405,31
Convênio com Entidades Publica 6.058.739,32 5.524.931,68
Receitas com Contribuições 6.003.901,14 5.445.803,88
Convênios e Subvenções/
 Federal/Estadual/Municipal 5.359.463,00 6.130.867,01
(-) Glosas - Convênios/Particulares - -
Doações/Campanhas 660.796,62 765.171,03
Receitas Financeiras 353.394,18 326.816,27
Receitas de Serviços Voluntários 127.411,02 122.936,16
Outras Receitas Operacionais      178.401,92      533.072,41
Total – Base de Cálculo 32.337.902,26 32.337.155,23
b Na Área da Educação: Os serviços e atividades que foram desenvolvidos na
área da Educação no decorrer deste ano estão adequados às diretrizes e metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, bem como em consonância
com a Constituição Federal, Estatutos Sociais, Lei Federal nº. 12.101, de 27 de
novembro de 2009 que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e Portarias
editadas pelo Ministério da Educação - MEC.

Demonstrativo Sintético de Alunos (Lei 12.101/2009)
Total de alunos matriculados (*) 356
Alunos bolsa integral 50
Alunos bolsa integral e com deficiência -

Alunos bolsa integral e em tempo integral -
Número total de alunos com bolsa integral 50
Alunos Pagantes 306
Alunos bolsa parcial de 50% 31
Benefícios complementares convertidos em bolsa integral -
(*) Excluídos os inadimplentes e os bolsistas integrais que não se enquadram nos
critérios da Lei 12.101/2009. c) Na Área de Assistência Social: A entidade atendeu
o determinado pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe sobre as
condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS e Portarias do MDS/CNAS. Os serviços prestados,
projetos e benefícios na área de Assistência Social foram executados de forma
continuada e planejada sem qualquer discriminação e inteiramente gratuitos. Os
atendimentos aos idosos foram realizados conforme art. 35 da Lei no 10.741/2003.
Conforme o demonstrativo:

Demonstrativo Comparativo das Receitas na Área de Assistência Social
              2019               2018

Receita na prestação de Serviços a Idosos 1.334.117,04 605.568,24
Doações e Contribuições 931.188,70 585.011,15
Subvenções e Convênios 215.098,63 299.643,17
Outras Receitas Operacionais 128.075,70 3.295,85
Receitas Financeiras 21.894,05 4.970,66
Total – Base de Cálculo  2.630.374,12  1.498.489,07
Custo Gratuidade – Assistência Social  1.129.191,44  1.084.169,43

Demonstrativo Sintético dos Idosos Assistidos
para cumprimento da Lei nº 12.101/09

% dos
Quantidade % de  Atendimentos

Descrição                              .    de Idosos    Idosos          Gratuitos
Total de Idosos atendidos 171 100 100

13. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: A insti-
tuição é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
– CEBAS, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS
– Resolução CNAS nº 26 de 21 de fevereiro de 2008. A Entidade atua de forma
preponderante na área da Saúde, com atividades na área de Educação e As-
sistência Social. O processo de renovação nº. 25000.195487/2015-15 foi de-
ferido conforme Portaria nº955/SAS/MS, de 12/08/2019, publicada no Diário
Oficial da União – DOU nº 155, de 13/08/2019, com validade de 01/01/2016 a
31/12/2018. A entidade protocolou em 02/10/2018, tempestivamente, o seu
requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.172106/2018-72, o qual
se encontra em análise no Ministério da Saúde, órgão responsável pela aná-
lise e a decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos Cer-
tificados das Entidades Beneficentes de Assistência Social que prestam ser-
viços na área da saúde, considerando a competência conferida ao Ministério
da Saúde pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. 14. Isenções
Previdenciárias, COFINS e CSLL: Estão demonstradas conforme a Lei nº
12.101 de 27/11/2009, o montante das contribuições previdenciárias e tribu-
tárias apuradas no exercício, que não foram pagas devido ao usufruto da
isenção a que fazem jus as entidades beneficentes de assistência social,
estando assim compostas:
Isenção Usufruída – Saúde               2019               2018
Contribuição Patronal 1.497.457,34 1.529.459,58
RAT 142.092,08 139.918,29
Terceiros 478.112,12 479.385,97
Autônomos 194.373,80 170.571,92
Contribuições Previdenciárias 2.312.035,34 2.319.335,76
COFINS 970.137,06 970.114,66
Contribuições Sociais     970.137,06     970.114,66
Total  3.282.172,40  3.289.450,42

Isenção Usufruída – Educação               2019               2018
Contribuição Patronal 396.474,11 378.976,05
RAT 22.890,40 21.980,61
Terceiros 88.798,91 85.269,62
Autônomos 13.078,73 13.811,82
Contribuições Previdenciárias 521.242,15 500.038,10
COFINS 104.187,90 95.079,65
Contribuições Sociais     104.187,90       95.079,65
Total     625.430,05     595.117,75
Isenção Usufruída – Assistência Social               2019               2018
Contribuição Patronal 282.136,33 105.827,84
RAT 19.937,53 11.434,29
Terceiros 84.568,73 33.868,49
Autônomos 17.544,00 10.960,00
Contribuições Previdenciárias 404.186,59 162.090,62
COFINS 112.786,96 77.479,76
Contribuições Sociais     112.786,96       77.479,76
Total     516.973,55     239.570,38
15. Trabalho Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) – Entidades sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece
pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante
de R$ 127.411,02 em 2019 e no valor de R$ 122.936,16 em 2018. Os valores apu-
rados e lançados são compostos essencialmente por pessoas que dedicam o seu
tempo e talento em uma importante participação em várias ações realizadas pela
entidade. 16. Aplicação de Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados
em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, de-
monstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 17. Cobertura de
Seguros: Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de se-
guro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

Odila Susin - Presidente                                                                     Responsável Técnico: Jair Gomes de Araujo - Contador CRC 1SP 123.639/O-5

Diretoria

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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.
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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

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. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua val-
endo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda de 
validade da Medida Provisória 892, que pre-
via mudanças nestes procedimentos. A MP 

caducou no inicio de dezembro passado e, 
portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda não 
se deram conta desta mudança e podem in-
correr nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 3043-4171

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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1. Contexto Operacional: A Sociedade tem por objetivos: a) A construção de edifícios com todas as 
suas obras complementares, por conta própria e de terceiros; b) Elaboração de projetos, consulto-
rias, administração e fiscalização das obras e serviços de engenharia civil, com exceção de trabalhos 
de geodesia, obras relativas a rios, canais e as concernentes a aeroportos; c) A compra e venda de 
materiais de construção; d) Condomínio e incorporações; e, e) Demais empreendimentos correlatos. 
Está localizada à Rua Manuel da Nobrega, 1280 - 3° andar - São Paulo, Brasil. 2. Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Sociedade são preparadas de acor-
do com as normas contábeis estabelecidas pela Lei nº 11.638/07 e suas alterações posteriores, bem 
como pela NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução 
CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade para vigência a partir de 1º de janeiro de 
2010. 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas 
pela Sociedade para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis são as seguintes: a) 
Apuração do resultado, receitas, despesas e classificação dos ativos e passivos: O resultado é 
apurado pelo regime de competência de exercícios e considera os rendimentos, encargos e efeitos das 
variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos, e os 
efeitos dos ajustes para o valor de mercado, quando aplicável e ajustes a valor presente, se relevantes. 
As receitas de contratos das obras são reconhecidas no resultado com base na relação percentual apu-
rada entre os custos orçados e correspondentes custos incorridos até a data do balanço. São classifica-
das como receitas antecipadas, no passivo circulante, os valores faturados de contratos firmados com 
Clientes, cuja execução será complementada no exercício seguinte. As receitas apropriadas, mas ainda 
não faturadas, são demonstradas na rubrica Direitos a Faturar. As despesas são reconhecidas com ob-
servância do regime de competência contábil. Os itens relacionados às obras são alocados como cus-
tos. As contas a receber de Clientes são demonstradas pelo valor nominal do faturamento. Foi constituí-
da provisão para créditos de liquidação duvidosa no valor de R$ 281.399,64 (R$ 181.566,77 em 2018), 
considerada suficiente para cobrir eventuais perdas. Os demais ativos são demonstrados pelo custo de 
aquisição e/ou aplicação que incluem, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias incorri-
das até a data do balanço. Os passivos são demonstrados pelos valores contratados, acrescidos, quan-
do aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço, ajustados a valor 
presente quando aplicável e relevantes. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa estão representados por dinheiro em caixa, depósitos bancários de livre movimentação e inves-
timentos temporários de liquidez imediata, cujos resgates apresentem riscos insignificantes de perdas. 
Estes investimentos estão demonstrados ao custo acrescidos dos rendimentos “pro rata” auferidos até 
a data do balanço. c) Propriedade para investimento: Refere-se a um terreno localizado no Município 
de Atibaia - São Paulo. É demonstrado ao custo de aquisição. O terreno foi vendido no ano de 2019. d) 
Investimentos: Refere-se a investimentos em ações disponíveis para venda futura demonstrados ao 

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Permane-
cemos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.                                 A Administração

Passivo                2019                2018
Circulante   
Fornecedores (Nota 11) 8.845.363,81  12.613.987,96
Provisão para férias e encargos (Nota 12) 1.940.910,52  3.407.607,89
Obrigações tributárias (Nota 13) 1.219.479,08  2.350.598,81
Encargos sociais a recolher 403.392,19  392.188,83
Adiantamentos de clientes (Nota 14) 2.477.403,04  17.559.294,04
Provisão para processos (Nota 15) 2.499.289,54  2.572.412,40
Arrendimento Mercantil/Leasing a Pagar (Nota 16) 250.544,98  -
Outras provisões 46.710,60  52.530,60
Outras contas a pagar 133.009,58  133.009,58
Receita antecipada (Nota 17) 3.609.298,63  3.132.018,23
 21.425.401,97  42.213.648,34
Não Circulante   
Obrigações tributárias (Nota 13) 832.124,86  1.114.333,93
Arrendimento Mercantil/Leasing a Pagar (Nota 16) 319.346,22  -
 1.151.471,08  1.114.333,93
Patrimônio líquido   
Capital social (Nota 18) 34.019.528,04  4.019.528,04
Reserva de capital -  53.395,97
Reserva legal -  803.905,61
Reserva de retenção de lucro -  4.019.528,04
Reservas estatutárias -  7.163.954,61
Prejuízo Acumulado (7.308.880,01)  -
 26.710.648,03  16.060.312,27
 27.862.119,11  17.174.646,20
Total do Passivo 49.287.521,08  59.388.294,54

                     2019                    2018
Receita Operacional Líquida (Nota 19) 141.818.747,69  171.813.340,43
Custo dos serviços (145.941.707,75)  (171.012.273,73)
Lucro Bruto (4.122.960,06)  801.066,70
Despesas e Receitas Operacionais   
Despesas gerais e administrativas (Nota 20) (17.652.251,52)  (15.841.861,72)
Provisão para devedores duvidosos (99.832,87)  (14.800,50)
Outros resultados operacionais 1.468.991,13  (76.737,21)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras  (20.406.053,32)  (15.933.399,43)
Receitas financeiras 1.366.000,67  1.471.176,09
Despesas financeiras (290.147,19)  (733.803,81)
Prejuizo Antes do IR e CS (19.330.199,84)  (14.394.960,45)
Contribuição social -  -
Imposto de renda  -  -
Prejuizo Líquido do Exercício (19.330.199,84)  (14.394.960,45)
Prejuizo Líquido Por Ação (R$ 2,11599)  (R$ 1,57575)

Fluxo de caixa das atividades operacionais:                   2019                2018
Lucro (Prejuízo) liquido do exercício (19.330.199,84)  (14.394.960,45)
Ajustes do lucro (prejuízo) líquido:   
Depreciações e amortizações  513.358,66  479.973,34
Baixa de bens do imobilizado  37.765,34  59.520,00
Caixa operacional antes dos
 movimentos de capital de giro (18.779.075,84)  (13.855.467,11)
Diminuição (aumento) nos ativos:   
Clientes, deduzido de provisão para perdas 191.419,16  (1.438.130,79)
Direitos a faturar 23.484.090,19  (5.866.789,13)
Adiantamentos concedidos (278.836,14)  11.024,74
Impostos a recuperar  292.257,04  1.955.776,59
Outras contas a receber (35.100,00)  20.800,00
Mutuo ou empréstimos a controladas (62.360,00)  (1.549.920,00)
Operações derivativas (14.320,00)  (55.280,00)
Despesas antecipadas 55.306,52  23.958,59
Propriedades para Investimento 69.196,05  -
Depósitos judiciais 93.319,64  12.679,32
Aumento (diminuição) nos passivos:   
Fornecedores  (3.768.624,15)  1.064.216,96
Provisão para férias e encargos (1.466.697,37)  228.447,99
Obrigações tributárias (1.413.328,80)  663.289,75
Encargos sociais a recolher 11.203,36  (231.271,56)
Adiantamentos de clientes (15.081.891,00)  13.274.070,16
Provisão para contingências trabalhistas (73.122,86)  789.192,27
Arrend. Mercantil/Leasing a Pagar 569.891,20  -
Outras Provisões (5.820,00)  (141.727,20)
Receitas antecipada 477.280,40  487.224,82
Caixa líquido gerado
 pelas atividades operacionais  (15.735.212,60)  (4.607.904,60)
Fluxo de caixa das
 atividades de investimento:   
Compras de imobilizado (763.701,82)  (267.003,58)
Compras de intangível -  (13.820,14)
Investimentos disponíveis para venda -  (7.000,00)
   (763.701,82)  (287.823,72)
Fluxo de caixa das atividades financeiras:   
Aumento de Capital Social 30.000.000,00  -
   30.000.000,00  -
Aumento líquido de caixa e
 equivalentes de caixa 13.501.085,58  (4.895.728,32)
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do período  6.686.401,02  11.582.129,34
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do período  20.187.486,60  6.686.401,02
Aumento (redução) líquido de
 caixa e equivalentes de caixa 13.501.085,58  (4.895.728,32)

  Reservas  
   de Capital                        Reservas de Lucros                        
  Correção  Reserva
  Monetária Reserva  de Retenção Reservas Prejuízos
Descrição          Capital  do Capital           Legal            Lucros     Estatutárias     Acumulados                 Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017  4.019.528,04  53.395,97  803.905,61  4.019.528,04  21.591.123,58  -  30.487.481,24
  Prejuízo líquido do exercício  -  -  -  -  -  (14.394.960,45) (14.394.960,45)
  Transferência de Reservas Estatutárias  -  -  -  -  (14.394.960,45)  14.394.960,45  -
  Ajustes de exercícios anteriores  -  -  -  -  (32.208,52)  -  (32.208,52)
Saldos em 31 de dezembro de 2018  4.019.528,04  53.395,97  803.905,61  4.019.528,04  7.163.954,61  -  16.060.312,27
  Prejuízo líquido do exercício  -  -  -  -  -  (19.330.199,84)  (19.330.199,84)
  Transferência de Reservas de Capital  -  (53.395,97)  -  -  -  53.395,97  -
  Transferência de Reserva Legal  -  -  (803.905,61)  -  -  803.905,61  -
  Transferência de Reservas de Retenção Lucros  -  -  -  (4.019.528,04)  -  4.019.528,04  -
  Transferência de reservas estatutárias  -  -  -  -  (7.144.490,21)  7.144.490,21  -
  Aumento de Capital Social  30.000.000,00  -  -  -  -  -  30.000.000,00
  Ajustes de exercícios anteriores (Nota 18)  -  -  -  -  (19.464,40)  -  (19.464,40)
Saldos em 31 de dezembro de 2019  34.019.528,04  -  -  -  -  (7.308.880,01)  26.710.648,03

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 43.362.441/0001-46

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais - R$)

Ativo                 2019                2018
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 20.187.486,60  6.686.401,02
Clientes, deduzido de provisão para perdas (5) 11.731.465,45  11.922.884,61
Direitos a faturar (Nota 6) 6.747.110,76  30.231.200,95
Adiantamentos concedidos 355.011,30  76.175,16
Impostos a recuperar (Nota 7) 2.697.252,27  2.989.509,31
Outras contas a receber 1.464.383,76  1.429.283,76
Mútuo ou empréstimos a controladas 1.612.280,00  1.549.920,00
Operações Derivativas 17.927,08  23.071,48
Despesas antecipadas 223.773,12  279.079,64
 45.036.690,34  55.187.525,93
Não Circulante    
  Realizável a longo prazo    
Propriedade para investimento (Nota 1c)  -  69.196,05 
Depósitos judiciais (Nota 8) 271.496,92  364.816,56 
Invest. disponíveis p/venda (Nota 1d) 82.877,32  82.877,32 
 354.374,24  516.889,93 
  Imobilizado (Nota 9) 3.864.959,40  3.635.672,53 
  Intangível (Nota 10) 31.497,10  48.206,15 
 3.896.456,50  3.683.878,68 
 4.250.830,74  4.200.768,61 

Total do Ativo 49.287.521,08  59.388.294,54 

 Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em reais - R$) Demonstrações do Resultado Exercícios findos 
 em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios 
findos em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais - R$) 

 Saldos em  Saldos em Depreciação Líquido
Descrição       31/12/2018      Compras           Baixas      31/12/2019       acumulada      31/12/2019
Veículos  1.870.539,63   -  (791.122,75)  1.079.416,88   (855.906,08)  223.510,80
Terrenos  1.666.064,11  -  -  1.666.064,11  -  1.666.064,11
Imóveis  1.572.073,74   -  -  1.572.073,74   (509.631,41)  1.062.442,33
Máquina e equipamentos  742.298,87  20.316,58  (4.850,00)  757.765,45  (652.893,79)  104.871,66
Móveis e utensílios  549.535,44  -  -  549.535,44  (452.316,48)  97.218,96
Instalações  475.516,07  -  -  475.516,07  (347.779,15)  127.736,92
Arrendendamento Mercantil/Leasing  -  743.385,24  -  743.385,24  (173.861,62)  569.523,62
  6.876.027,86  763.701,82  (795.972,75)  6.843.756,93  (2.992.388,53)  3.851.368,40
Outras imobilizações  13.591,00  -  -  13.591,00  -  13.591,00
  6.889.618,86  763.701,82  (795.972,75))  6.857.347,93  (2.992.388,53)  3.864.959,40
10. Intangível: Os valores correspondentes aos programas de computador e marcas e patentes, 
anteriormente apresentados no imobilizado foram reclassificados para o Intangível. 
Contas             2019            2018
Programas de computador  508.590,87  508.590,87

Amortização (20% a.a.)  (486.398,75)  (469.689,70)
Marcas e Patentes  9.304,98  9.304,98
  31.497,10  48.206,15
O intangível apresentou a seguinte movimentação durante o exercício: 

 Saldos em  Saldos em Depreciação Líquido
Descrição     31/12/2018    Compras       Baixas     31/12/2019     acumulada    31/12/2019
Programas de Computador  508.590,87   -  -  508.590,87   (486.398,75)  22.192,12
Marcas e Patentes  9.304,98  -  -  9.304,98  -  9.304,98
  517.895,85  -  -  517.895,85  (469.689,70)  31.497,10

 Saldo Aumento Aumento Baixas/ Baixas/depósitos Saldo
Descrição     31/12/2018      processos   processo cível  Pagamentos                  judiciais      31/12/2019
Provisão para processos  2.572.412,40     214.840,68           -   (119.020,28)              (168.943,26)    2.499.289,54 

custo de aquisição. e) Imobilizado: É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação 
é calculada pelo método linear mediante aplicação das taxas máximas permitidas pela legislação fiscal, 
discriminada na Notas nº 9. A Sociedade revisou as estimativas de vida útil dos imóveis, mas optou por 
manter as depreciações com base nas taxas fiscais devido à imaterialidade do ajuste. No entendimento 
da Administração as taxas fiscais utilizadas para os demais grupos do imobilizado refletem razoavelmente 
o tempo de vida útil estimado dos bens para a Sociedade, e a revisão das estimativas de vida útil não 
resultarão em diferenças significativas. f) Intangível: Valores correspondem a valores pagos na cessão 
de direitos de uso de programas de computador, amortizados à taxa de 20% a.a. que corresponde ao 
prazo contratual desses direitos. g) Provisão para férias e encargos sociais: Foram constituídas com 
base nas férias vencidas e proporcionais correspondentes, até a data do balanço. h) Provisões para 
o imposto de renda e contribuição social: São constituídas pelo seu valor bruto de acordo com as 
normas fiscais aplicáveis em cada período base. O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% até 
um lucro tributável anual de R$ 240.000,00. Acima desse valor, é devido um adicional de 10%. A alíquota 
da contribuição social é de 9% sobre a base tributável. Os cálculos do imposto de renda e contribuição 
social, bem como suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitas a revisões por parte 
das autoridades fiscais, por períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data do pagamento ou 
entregas das declarações de rendimentos. As declarações de imposto sobre a renda estão sujeitas à re-
visão pelas autoridades competentes por período de cinco anos após a sua entrega. i) Demais passivos, 
provisões, ativos e passivos contingentes: A Sociedade reconhece uma provisão no balanço quando 
há uma obrigação legal ou não formalizada presente como consequência de um evento passado e é 
provável que recursos sejam exigidos para liquidar essa obrigação. As provisões para riscos tributários, 
cíveis e trabalhistas são registradas tendo como base as avaliações dos consultores jurídicos responsá-
veis pela condução dos processos, por montantes que a Administração considera suficientes para cobrir 
as prováveis perdas. Ativos contingentes, quando existentes, não são reconhecidos nas demonstrações 
contábeis e somente são divulgados quando for provável a entrada de benefício econômico. Os pas-
sivos contingentes são divulgados em nota, a menos que sejam classificados como perdas remotas. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
                  2019               2018
Disponibilidades em Bancos  45.538,62  30.874,23
Aplicações financeiras:    
Em CDB - Certificados de Depósitos Bancários  18.685.077,30  4.759.675,16
Em fundos de investimentos  1.456.770,68  1.895.851,63
  20.141.847,98  6.655.526,79
  20.187.386,60  6.686.401,02
As aplicações financeiras apresentaram a seguinte movimentação durante o exercício:

  Saldos     Saldos
Bancos                              Tipo Aplicação   31/12/2018       Aplicações            Resgates Rendimentos    IRRF / IOF     31/12/2019
Bradesco S/A  Bradesco FI Renda Fixa Target  265.716,55  1.003.500,00  (1.092.000,00)  14.806,03  (3.781,35)  188.241,23
Itaú Unibanco S/A  Corp Plus DI  1.630.135,08  49.900.980,00  (50.318.947,52)  116.010,74  (59.648,85)  1.268.529,45
Sumitomo Mitsui S/A  CBD POS SNAP  1.044.193,50  8.000.000,00  (3.798.543,71)  354.408,38  (35.035,68)  5.565.022,49
Banco MUFG Brasil S/A CDB P Indeib Pós Indexador CDI  624.182,49  57.768.200,00  (56.407.551,19)  216.240,40  (74.296,16)  2.126.775,54
Banco Mizuho do Brasil S/A  CDICETIP  3.091.299,17  15.000.000,00  (7.630.699,34)  607.398,14  (74.718,70)  10.993.279,27
    6.655.526,79  131.672.680,00  (119.247.741,76)  1.308.863,69  (247.480,74)  20.141.847,98

As aplicações financeiras estão concentradas no Banco Bradesco, Itaú, Sumitomo Mitsui, Banco 
MUFG e Banco Mizuho em aplicações conservadoras como CDB e Fundo de aplicações de 
curto prazo, a taxas usuais de mercado, com rentabilidade média de 3,91% a 13,60% ao ano.
5. Clientes, Deduzido de Provisão Para Perdas: Clientes                2019               2018
Sociedade Beneficente São Camilo  4.318.339,59  5.866.029,84
Pirelli Pneus Ltda.  2.944.949,64  4.474.692,31
Omron Healthcare Brasil Industria e Com. Prod. Medicamentos   2.614.344,00  -
Hydac Tecnologia Ltda  1.211.291,50  -
Nal do Brasil Industria e Comercio de Companhia Iluminação  407.465,78  -
Outros  516.474,58  1.763.729,23
(-) Provisão para Perdas  (281.399,64)  (181.566,77)
  11.731.465,45  11.922.884,61
6. Direitos a Faturar: Clientes                2019               2018
Unicharm do Brasil Industria e Com. de Produtos Higienicos  2.982.436,61  -
Omron Healthcare Brasil Industria e Comercio
 de Produtos Medicinais  2.631.857,79  -
Nal do Brasil Industria e Comercio de Companhia Iluminação  191.230,42  -
Sociedade Beneficente São Camilo  -  10.207.167,66
Hydac Tecnologia Ltda.  -  4.513.485,54
Funcate – São Jose dos Campos  -  4.326.457,65
Outros  941.585,94  11.184.090,10
  6.747.110,76  30.231.200,95
7. Impostos a Recuperar: Descrição                2019               2018
Retenção seguridade social sobre obras  1.639.927,69  1.857.874,48
IRRF sobre aplicações financeiras   747.151,94  836.088,12
Outros impostos a recuperar  310.172,64  295.546,71
  2.697.252,27  2.989.509,31
 Saldos  Compensações Saldos
Descrição  31/12/2018   Adições   Transferências   31/12/2018
IRRF 2011  10.305,76  -   -  10.305,76

IRRF 2012  4.636,00  -  -  4.636,00
IRRF 2016  505.848,93  -  -  505.848,93
IRRF 2017  82.648,97  -  (53.277,11)  29.371,86
IRRF 2018  232.648,46  -  (225.466,71)  7.181,75
IRRF 2019  -  189.807,64  -  189.807,64
CSLL/PIS/COFINS  274.898,69   14.625,93  -  289.524,62
Retenção para seguridade social  1.857.874,48  5.561.945,86  (5.779.892,65)  1.639.927,69
Imposto diferido  20.648,02  -  -  20.648,02
  2.989.509,31  5.766.379,43  (6.058.636,47)  2.697.252,27
8. Depósitos Judiciais: Descrição                2019               2018
ISS Imposto sobre Serviços  142.057,89  142.057,89
Processos trabalhistas  129.439,03  222.758,67
  271.496,92  364.816,56
Depósito ISS: a Sociedade busca o direito de excluir da base de cálculo do ISS os materiais empregados 
em suas obras, bem como de obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos no período de 
abril a agosto/1998. Para todos os depósitos judiciais acima foram constituídas provisões para perdas.
9. Imobilizado: Contas Taxa anual Depreciação              2019              2018
Veículos  20%  1.079.416,88  1.870.539,63
Terrenos  -  1.666.064,11  1.666.064,11
Imóveis  4%  1.572.073,74  1.572.073,74
Máquinas e equipamentos  10%  757.765,45  742.298,87
Móveis e utensílios  10%  549.535,44  549.535,44
Instalações  10%  475.516,07  475.516,07
Arrendamento Mercantil/Leasing  -  743.385,24  -
    6.843.756,93  6.876.027,86
Depreciação acumulada    (2.992.388,53)  (3.253.946,33)
    3.851.368,40  3.622.081,53
Outras imobilizações  -  13.591,00  13.591,00
    3.864.959,40  3.635.672,53
O imobilizado apresentou a seguinte movimentação durante o exercício:

A Sociedade está sujeita a contingências fiscais, trabalhistas, cíveis e outras. Periodicamente, a 
Administração revisa as contingências conhecidas e avalia as probabilidades de eventuais perdas. 
16. Arrendamento Mercantil/Leasing: 
Curto Prazo
Descrição            2019             2018
Arval Brasil Ltda  250.544,98  -
  250.544,98  -
Longo Prazo
Descrição              2019             2018
Arval Brasil Ltda.  319.346,22  -
  319.346,22  -
Determinados contratos de arrendamento mercantil transferem substancialmente a Sociedade 
os riscos e benefícios inerentes a propriedade de um ativo. Esses contratos são caracterizados 
como contratos de arrendamento financeiro e os ativos são reconhecidos pelo valor justo ou 
pelo valor presente dos pagamentos mínimos previstos em contrato. Os bens reconhecidos 
como ativos são depreciados pelo prazo dos contratos de arrendamento financeiro conforme 
consta na  Nota Explicativa 9. Os encargos financeiros relativos aos contratos de arrendamento 
financeiro são apropriados ao resultado ao longo do prazo do contrato, com base no método do 
custo amortizado e da taxa de juros efetiva. 
17. Receita Antecipada: São classificadas como receita antecipada os valores faturados de 
contratos firmados com Clientes, cuja execução será complementada no exercício seguinte.
Descrição              2019             2018
Pirelli – Campinas  907.482,32  -
Unicharm – Jaguariuna  435.869,32  76.280,58
Toyota – Sorocaba  415.739,79  -
Sumitomo Rubber – PR  -  553.236,44
CCI Brasil – Salto  -  359.158,28
Pirelli – Elias Fausto  -  44.331,25
Outros  1.850.207,20  2.099.011,68
  3.609.298,63  3.132.018,23
18. Capital Social: O capital social, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estava representado 
por 9.135.291 ações ordinárias sem valor nominal, assim distribuídas:
             2019             2018
Toda Corporation – Japão  9.135.289  9.135.289
Domiciliados no país  2  2
  9.135.291  9.135.291
O Estatuto Social prevê dividendos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado de acordo 
com as normas estabelecidas pela Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 11.638/07, aos quais 
podem ser retidos parcial ou totalmente, caso não haja oposição de qualquer acionista. Assim 
como, em 31/12/2018, devido ao prejuízo apurado no período e também devido ao prejuízo 
apurado em 31/12/2019 os dividendos obrigatórios não serão distribuídos por sua não previ-
são estatutária, na hipótese de resultados negativos. O valor de R$ 19.464,40 apresentado 
nas mutações do patrimônio líquido do exercício de 2019, refere-se a erro de classificação de 
valor imaterial, cuja correção será efetuada em Janeiro de 2020. 
19. Receita Operacional Líquida: 
RECEITAS OPERACIONAIS                  2019                   2018
Receita Bruta de Vendas 153.348.691,75  181.824.595,20
Impostos incidentes sobre vendas (11.529.944,06)  (10.011.254,77)
Receita Operacional Liquida 141.818.747,69  171.813.340,43
20. Despesas Gerais e Administrativas:
Descrição                2019                2018
Despesas com pessoal,
 encargos e benefícios  10.403.538,18  8.171.924,47
Despesas com prestadores de serviços  3.743.420,01  3.761.390,18
Despesas com relações comercias  1.169.046,35  930.761,87
Impostos, taxas, 
mensalidades, anuidades  261.285,37  872.178,43
Despesas com ocupação  629.261,22  651.795,51
Despesas de escritório  217.334,85  253.425,05
Despesas com manutenção  141.951,05  166.779,30
Outros  1.086.414,59  1.033.606,91
  17.652.251,62  15.841.861,72
O aumento das despesas gerais e administrativas se deve ao fato de que no ano de 2019 houve 
diminuição no quadro de funcionários, ocasionado aumento nas despesas com demissão de 
pessoal, encargos e benefícios. 
21. Participações Permanentes em Controladas: Em setembro de 2018 foi constituída uma 
Sucursal da Sociedade na República do Paraguai com a denominação social de CONSTRUTO-
RA TODA DO BRASIL S/A – SUCURSAL PARAGUAY com capital equivalente a USD 20.000,00. 
O investimento feito pela sociedade foi de R$ 83.836,00. A Sucursal foi constituída com o objeti-
vo de dinamizar seus negócios naquele país e o local servirá como escritório de apoio adminis-
trativo às obras contratadas naquele País. No final do período a sucursal apresentou um prejuízo 
de R$ 354.974,92 e apresentou o seguinte quadro de equivalência patrimonial: 
Patrimônio líquido - CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S.A., SUCURSAL PARAGUAY
Patrimônio Líquido                       R$  
Capital Social 83.836,00 
Resultados Acumulados   (193.603,26)
Lucro/Prejuizo Periodo  (354.974,92)
Total do Patrimônio Líquido (464.742,18)
Devido a sucursal apresentar um Patrimônio Líquido negativo de R$ 464.742,18 não consi-
deramos no Balanço Patrimonial o resultado do investimento. 22. Cobertura de Seguros: 
Em 31/12/2019 e 2018 a Sociedade possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos para os bens do ativo imobilizado e para os estoques por valores considerados sufi-
cientes para cobrir eventuais perdas. 23. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos finan-
ceiros apresentados pela Empresa em 31/12/2019 são basicamente Aplicações Financeiras 
em CBD’s e Fundos de Investimentos decorrentes de operações com os Bancos MUFG, 
Bradesco, Itaú, Sumitomo Mitsui e Banco Mizuho. 24. Eventos Subsequentes: Não existem 
eventos subsequentes às demonstrações financeiras de 31/12/2019 até o momento que pos-
sam impactar significativamente aos números apresentados.

11. Fornecedores: A Conta Fornecedores são obrigações à pagar por materiais e serviços que 
foram adquiridos no decorrer do curso normal para execução das obras. Os vencimentos são 
devidos no período de até um ano. Fornecedores             2019               2018
Temon Técnica de Montagens e Construções Ltda.  278.910,00  624.837,53
Pro Painel Equipamentos Eletricos Ltda.  141.175,06  -
Adm Administradora de Beneficios Ltda.  123.783,51  142.954,72
Soluções em Aço Usiminas S/A  -  205.716,53
Adeluz Soluções Construtivas Ltda.  -  200.327,48
Retenções por garantia de serviços  6.446.921,51  7.010.884,94
Outros  1.854.573,73  4.429.266,76
  8.845.363,81  12.613.987,96
12. Provisão para Férias e Encargos: A Provisão para Férias e Encargos é constituída men-
salmente, em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas  
e proporcionais, acrescidos dos respectivos encargos. Descrição               2019                2018
Provisão para Férias  1.394.964,68  2.491.011,21
Encargos Sociais sobre Férias  545.945,84  916.596,68
  1.940.910,52  3.407.607,89
13. Obrigações Tributárias: Curto Prazo: Descrição               2019            2018
COFINS – Contribuição a Seguridade Social  259.482,73  795.912,11
Retenção Para Seguridade Social  98.609,19  279.268,44
IRRF – Imposto Renda Retido na Fonte Folha Pagamento  261.677,80  359.385,83
ISS – Imposto sobre Serviços de Quaisquer Naturezas  201.325,16  330.273,10
PAES – Parcelamento Especial Lei 11.941/2009  222.446,52  214.143,24
PAT-PMSP – Parcelamento Administrativo Tributário  107.666,64  101.579,16

PIS – Programa de Integração Social  56.080,33  172.466,36
OUTROS  12.190,71  97.570,57
  1.219.479,08  2.350.598,81
Longo Prazo: Descrição              2019             2018
PAES – Parcelamento Especial Lei 11.941/2009  545.013,69  741.876,99
PAT-PMSP - Parcelamento
 Administrativo Tributário  287.111,17  372.456,94
  832.124,86  1.114.333,93
Em 06 de dezembro de 2013 a Sociedade entrou com novo pedido de parcelamento junto a Receita 
Federal do Brasil – Reabertura da Lei nº 11.941/2009. Em 13 de setembro de 2018 a Sociedade aderiu 
PAT – Parcelamento de Débitos Tributários da Prefeitura Municipal de São Paulo. 14. Adiantamentos 
de Clientes: Os valores correspondentes aos saldos dos adiantamentos de clientes para execução 
das obras contratadas no decorrer do período. Clientes               2019                2018
Honda Energy do Brasil Ltda.  2.004.000,00  -
Nal do Brasil Industria e Comercio de Companhia Iluminação  365.304,14  -
Sociedade Beneficente São Camilo  -  5.194.865,05
Hydac Tecnologia Ltda.  -  4.086.921,45
Unicharm do Brasil Industria e Comercio de Produtos Higiene  -  2.256.443,04
Outros  108.098,90  6.021.064,50
  2.477.403,04  17.559.294,04
15. Provisão Para Processos: A Sociedade constitui provisões para todos os processos que pro-
vavelmente resultarão em desembolsos de recursos para a liquidação das obrigações, utilizando 
como parâmetro as opiniões dos advogados responsáveis e análises individuais do andamento de 
cada ação. A provisão para processos apresentou a seguinte movimentação no exercício:

Ilmos Srs. Administradores e Acionistas da Construtora Toda S/A Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Construtora Toda do Brasil S/A que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Construtora Toda do Brasil S/A em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações 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 demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade 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 Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidade 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 e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 

fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Comercioparte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras 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 contábeis, 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 con-
troles 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 Sociedade. • 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 Sociedade. 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 inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações 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, 02 de Abril de 2020. 
Sandro Casagrande - Sócio Contador CRC 1SP194140/O-9 
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O que os 
empreendedores 
estão fazendo 
para sair da crise?

Gabriel Mecca (*)
  
Um dos caminhos para enca-

rar esse momento de recessão 
é o alavancamento.

Junto com o Coronavírus, 
chegou uma enorme crise fi-
nanceira. Por conta da quaren-
tena, as pessoas estão ficando 
dentro de suas casas e o con-
sumo diminuiu drasticamente. 
Isso acaba afetando demais 
as empresas. Para evitar de-
missões, dívidas e até mesmo 
a falência, os proprietários 
precisam ser criativos e pensar 
em maneiras de encarar a crise 
de frente. 

Uma das principais alter-
nativas é alavancar o seu 
empreendimento. Mas o que 
isso significa? É bem simples. 
Funciona como um emprésti-
mo, onde você pega dinheiro 
de investidores para aumentar 
a produção do seu negócio. 
Com um maior capital, há 
maiores chances de lucrar. Há 
dois tipos de alavancamento de 
empresas: financeira e opera-
cional. Saber como cada uma 
delas funciona é fundamental 
para saber qual combina mais 
com o seu negócio. 

A empresa alavancada finan-
ceiramente acontece quando 
investidores colocam dinhei-
ro no seu negócio para ele 
lucrar mais sem ter que, ne-
cessariamente, aumentar os 
investimentos e as despesas. 
Você poderia usar esse capital 
para trocar equipamentos 
antigos por novos, dando uma 
melhor condição de trabalho 
aos funcionários, por exem-
plo. Optando por esse tipo de 
alavancamento, será neces-
sário ter bastante atenção ao 
Imposto de Renda (IR) e os 
juros devidos sobre os lucros 
da empresa. 

Já o alavancamento opera-
cional é quando investidores 
externos colocam dinheiro 
na empresa para aumentar a 
capacidade produtiva com o 
objetivo de também aumentar 
os lucros. Não mexer nos cus-
tos fixos mensais do negócio e 
crescer a produção é o grande 
objetivo desse alavancamento. 
Um recurso para ser usado no 
alavancamento operacional é 
o cálculo do Grau de Alavan-
cagem Operacional (GAO), 
que é a divisão entre o varia-
ção da porcentagem do lucro 
operacional e a variação da 
porcentagem de venda. 

Deste jeito, será possível 
enxergar se a injeção finan-
ceira está funcionando ou não. 
Deve-se ter muito cuidado 
ao fazer o alavancamento de 
um negócio. Pedir dinheiro 
emprestado e contar com 
investimento de terceiros são 
tomadas de decisão arrisca-
das. Conte sempre com um 
contador ou um especialista 
em investimentos dentro do 
seu negócio. 

Em um momento de pan-
demia, parece muito óbvio 
alavancar um restaurante 
ou uma pequena agência. É 
essencial ter certeza que a 
produção irá aumentar o sufi-
ciente para gerar lucro. Além 
de ficar atento aos gastos fixos 
que qualquer empresa já tem. 
Alavancar a empresa e ver suas 
contas mensais crescerem é 
um mau sinal. 

Como todo investimento, há 
chances de dar muito certo 
e seu negócio crescer e dar 
muitos lucros. Mas também 
dar muito errado e as dívidas 
aumentarem. Com o alavanca-
mento não é muito diferente. 
Se funcionar, o lucro da sua 
empresa irá aumentar e os 
ganhos de todas as pessoas 
envolvidas serão maiores. Mas 
se não der certo, as contas 
irão aumentar, a marca ficará 
desvalorizada no mercado e 
as chances de outros terceiros 
investirem são bem menores. 

Com quase um mês de qua-
rentena no Brasil, como o seu 
negócio reagiu? Converse com 
a sua equipe e quem cuida das 
finanças do negócio. Avalie se 
um alavancamento é uma das 
alternativas para enfrentar 
essa crise.

(*) - É jornalista.
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Revogação do Contrato 
de Trabalho Verde e Amarelo 

e a instabilidade das 
medidas provisórias

A Medida Provisória 
– MP nº 905, que 
introduziu o Contrato 
de Trabalho Verde e 
Amarelo na legislação 
trabalhista, com o 
objetivo de estimular 
a geração de empregos 
pela contratação de 
jovens trabalhadores, 
teve sua vigência 
encerrada no último 
dia 20 de abril, com a 
edição da MP nº 955 
pelo Governo Federal.

O encerramento da 
vigência da MP nº 
905 era esperado, 

considerando que o prazo 
para sua conversão em Lei se 
esgotaria no último dia 21 de 
abril, feriado de Tiradentes, 
e o Senado Federal deveria 
apreciar a Medida antes des-
sa data e poucos dias depois 
de ser votada pela Câmara 
dos Deputados (15/4). A 
MP nº 955, entretanto, 
dispensou tal apreciação 
pelo Senado Federal, sendo 
revogada pelo Presidente da 
República.

A modalidade de con-
tratação pelo Contrato de 
Trabalho Verde e Amarelo 
visava a criação de novos 
postos de trabalho para 
pessoas entre 18 e 29 anos 
de idade, para registro do 
primeiro emprego na Car-
teira de Trabalho e cargos 
com salário de até 1,5 salário 
mínimo. Em contrapartida, 
os empregadores que con-
tratassem empregados na 
referida modalidade teriam 
uma série de benefícios.

Desta forma, além da 
impossibilidade de novas 
contratações pela modali-
dade do Contrato Verde e 
Amarelo, deixam de valer 
as seguintes isenções e be-
nefícios que poderiam ser 
usufruídos pelas empresas 
participantes do programa:
	 •	Contribuição	previden-

ciária;
	 •	Salário-educação;
	 •	Contribuições	 destina-

das a outras entidades 
(Sistema “S”); e

	 •	Redução	da	alíquota	do	
FGTS para 2%.

Cumpre destacar que as 
contratações, por essa mo-
dalidade, efetivadas durante 
a vigência da MP nº 905 terão 
total validade pelo prazo de 
contratação, que poderia ser 
de até 24 meses, com todos 
os benefícios envolvidos até 
o final, porém, com a revo-
gação da Medida, a partir de 
20 de abril já não será mais 
possível fazer novas con-
tratações pelo Contrato de 
Trabalho Verde e Amarelo. 
É possível, ainda, diante da 
revogação, que os parlamen-
tares editem um decreto
-legislativo para disciplinar 
os efeitos jurídicos gerados 

durante sua vigência.
Importante se observar 

que outras disposições rele-
vantes da MP nº 905 também 
perderam a validade, como: 
 a) a possibilidade de tra-

balho aos domingos e 
feriados, com outro dia 
de folga compensató-
ria, sem recebimento 
em dobro,

 b) a atualização de débi-
tos trabalhistas, que 
deveria seguir o índice 
da poupança,

 c) a flexibilização das 
regras para os progra-
mas de participação 
nos lucros ou resulta-
dos das empresas,

 d) a declaração de aciden-
te de trabalho apenas 
quando houver dolo ou 
culpa e se ocorrer em 
veículo fornecido pelo 
empregador; e

 e) a determinação de que 
o fornecimento de ali-
mentação não possui 
natureza salarial e nem 
é tributável para efeito 
da contribuição previ-
denciária e dos demais 
tributos incidentes so-
bre a folha de salários 
e tampouco integra 
a base de cálculo do 
imposto sobre a renda 
da pessoa física.

Os assuntos acima esta-
vam em vias de ser pacifi-
cados, com base nas dispo-
sições da Medida revogada, 
e, novamente, retomarão o 
centro de grandes debates 
nas esferas trabalhista e 
tributária.

Segundo informações da 
Presidência da República, 
há expectativa de edição 
de nova medida provisória 
que abranja o programa do 
Contrato de Trabalho Verde 
e Amarelo, porém não se 
sabe se os outros assuntos 
abordados na MP nº 905 
serão tratados da mesma 
forma.

Dessa forma, apesar de de-
terminadas medidas emer-
genciais de auxílio aos 
empresários e da necessária 
segurança jurídica, cada vez 
mais distante, ante às insta-
bilidades das medidas pro-
visórias, os empresários que 
planejavam gerar empregos 
ou, até, retomar atividades 
de forma mais econômica, 
com a contratação nos mol-
des da MP nº 905, deverão 
deixar os planos de lado, 
até que haja medida mais 
consistente, segura e eficaz.

(*) - Sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e 
Direito contábil IFRS 

edison.fernandes@fflaw.com.br

(*) -Advogado do FF Advogados, 
Coordenador das áreas trabalhista, 

tributária e de recuperação 
de empresas 

richard.abecassis@fflaw.com.br

(*) - Advogada do FF Advogados, atua 
nas áreas trabalhista, tributária e de 

recuperação de empresas 
paula.barbosa@fflaw.com.br

Edison Carlos Fernandes (*) / Richard Abecassis(*) /
Paula Barbosa Picoli (*)Audreyn Justus (*)

No entanto, muitas em-
presas ainda não entendem 
o valor e a importância dos 
seus dados, e acabam não 
investindo em áreas de 
segurança da informação. 
Li uma pesquisa recente 
da Kaspersky que mostra 
dados preocupantes sobre a 
segurança digital no Brasil, 
que só no primeiro trimestre 
de 2020 já constatou um au-
mento de 350% nos ataques 
de Ransomware no país.

Isso mostra, entre muitas 
coisas, que a maioria das 
empresas não estava pronta 
para adotar as novas medi-
das de trabalho a distância. 
Em tempos de isolamento 
social somos forçados a mu-
dar nossos hábitos, e até as 
empresas mais resistentes 
tiveram que se adaptar ao 
cenário atual. O impacto 
financeiro desses ataques 
pode levar principalmente 
as PMEs à falência, já que 
estas acabam com seus 
computadores e dados 
bloqueados e a operação 
da empresa fica completa-
mente paralisada. 

Vi também dados que 
mostram que os gastos com 
incidentes de segurança 
aumentaram de US$ 1,23 
milhão para US$ 1,41 milhão 
no último ano, muito pouco 
diante da escalada do proble-
ma. As empresas brasileiras 

Ransomware: uma ameaça 
ainda maior para as PMES

O Brasil sempre foi um grande alvo dos cibercriminosos

Entretanto, o discernimen-
to de quais dados publicar na 
nuvem continua importante, 
e isto deve ser decidido 
por um comitê dentro da 
empresa com representati-
vidade dos departamentos 
e assessoria da TI. Falar de 
Ransomware, sem falar de 
backup, é impossível. Ter 
rotinas rígidas de backup dos 
dados da empresa (e dos de-
partamentos) é fundamental 
e relativamente barato. 

Não importa a tecnologia, 
das velhas e confiáveis fitas 
até modernas soluções em 
nuvem, não importa, seus 
dados sempre precisam de 
backup. Por fim, é preciso es-
tar preparado para o desas-
tre. É como um seguro - tor-
cemos para nunca usar, mas 
ele está lá nos garantindo. 
Ter um plano documentado 
de recuperação de desastres 
e contingência (disaster 
recovery) é essencial. 

Estabelecer o que, quan-
do e por quem será feito. 
Tragédias costumam cau-
sar grande desorientação 
dentro das empresas, mas é 
importante neste momento 
seguir um plano pré-estabe-
lecido com calma e disciplina 
para garantir a sobrevivência 
e a prosperidade do negócio 
nos próximos anos. 

(*)  - Com mais de 25 anos de 
experiência no mercado de TI, é 

presidente e fundador da Solo 
Network (www.solonetwork.com.br).
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investem muito pouco em 
políticas de cibersegurança, 
mas em momentos como 
esse percebo a importância 
de estar preparado para en-
frentar os diversos desafios 
que podem surgir. 

Com a necessidade da 
implantação do home office, 
muitas empresas tiveram 
que adotar soluções rápidas 
como plataformas de colabo-
ração, que sem as configura-
ções de compartilhamento 
adequadas podem causar 
vazamentos de dados. Fun-
cionários sem treinamento e 
computadores sem proteção 
são o cenário perfeito para 
os criminosos. 

Para proteger o sistema, 
as empresas devem utilizar 
uma solução de segurança 
adequada e limitar o acesso 

que seus colaboradores têm 
ao sistema, restringindo 
o tráfego de informações 
apenas àquelas essenciais 
para o cumprimento de cada 
tarefa. Treinar os funcioná-
rios é fundamental para que 
as políticas de segurança 
tenham efetividade dentro 
da empresa. 

Os colaboradores devem 
saber identificar mensagens 
maliciosas além de outras 
ameaças para saber como 
agir nessas situações. O 
uso da nuvem já se tornou 
essencial em boa parte das 
empresas, adotar um siste-
ma com features avançadas 
de segurança, com o Micro-
soft Azure, pode reduzir a 
ameaça dos cibecriminosos, 
além de aumentar o lucro e a 
agilidade nas equipes.

Rodrigo Castro (*) 

O isolamento social em decorrência do 
Coronavírus impôs uma série de mudan-
ças no comportamento do consumidor.

Dentre elas, a migração para as com-
pras eletrônicas. A brincadeira que 
circula na internet é, na verdade, um 
fato: o maior impulsionador da Transfor-
mação Digital nas empresas não foram 
os C-levels, mas o Coronavírus. Segundo 
dados do Compre e Confie, somente 
nos primeiros quinze dias de março, o 
aumento das vendas pela internet foi 
de 40%. Sendo que, em algumas lojas, 
houve uma alta de 180% nas transações 
de produtos de saúde e alimentos, de 
acordo com a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico. 

A recomendação de se isolar somada à 
necessidade de consumir, forçou muitas 
pessoas a optarem pelo comércio eletrô-
nico. Se, antes, essa forma de compra 
era uma opção, agora, com parte do 
comércio de rua com as portas fechadas, 
o e-commerce se torna uma obrigação. 

Porém, neste cenário, não são apenas 
as compras e o consumo que migram para 
os meios digitais, mas também a crimina-
lidade, que sai das ruas para a internet 
com o aumento nos crimes cibernéticos, 
como o phishing, que são as tentativas 
de roubo de dados eletrônicos por meio 
do envio de e-mails e mensagens. 

De pacote de acessos gratuitos aos 
portais de streaming, às atualizações 
de cadastro em suas contas no banco, 
os consumidores estão sendo bombar-
deados por meio de mensagens, e-mails 

Migração do consumo online é querosene 
para a explosão de fraudes
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a Amazon realizou o descadastro dos 
anunciantes que abusaram dos preços. 
E, no Brasil, o Mercado Livre e a OLX 
anunciaram o mesmo. É importante 
que todas as plataformas adotem 
essas medidas de emergência, tais 
como o monitoramento de palavras-
chave, como Coronavírus e Covid-19, 
para evitar a associação à produtos 
indevidos. 

Portanto, os mecanismos tecnológi-
cos de detecção de fraudes digitais em 
cadastramentos e transações podem se 
deparar com um aumento considerável 
nas tentativas de fraude. Se eles forem 
baseados em regras estáticas, pode ser 
que essa alta não se reflita, pois, neste 
caso, os algoritmos baseados em Inte-
ligência Artificial, principalmente os 
que detectam anomalias ou que estão 
associados à análise do comportamento 
e dispositivos dos consumidores, serão 
mais efetivos no controle e barragem das 
fraudes que virão. 

Após o término desta pandemia sem 
precedentes, é certo que as organizações 
se depararão com um ‘novo normal’. Essa 
realidade que nos aguarda, certamente 
trará oportunidades, assim como riscos. 
Portanto, hoje, essa flexibilização dos 
controles para suprir a demanda deve 
ser repensada, observando os problemas 
que isso, futuramente, pode acarretar no 
novo cenário de negócios. 

(*) - É diretor de riscos e performance na ICTS 
Protiviti, empresa especializada em soluções para 

gestão de riscos, compliance, auditoria interna, 
investigação, proteção e privacidade de dados. 

e ligações com tentativas de coleta de 
dados, que são usados em fraudes nos 
meios digitais. 

Essa mistura dos consumidores pou-
co familiarizados com o e-commerce 
e o aumento de crimes cibernéticos é 
querosene para a explosão das fraudes. 
Ou seja, a baixa maturidade digital está 
ocasionando um massivo vazamento de 
dados cadastrais que serão usados em 
esquemas fraudulentos. 

Em outro ponto, nas plataformas de 
marketplace, aumentam os revendedo-
res com ofertas de produtos de higiene e 
saúde sob preços abusivos. Há também o 
risco da venda de itens falsificados, como 
o álcool em gel produzido na clandes-
tinidade com insumos completamente 
irregulares. 

Depressão: uma doença 
do cérebro

Fernanda Machado (*)

“Uma existência nua, exposta à dor, 
atormentada pela luz, ferida por todo 
som” (Hugo von Hofmannsthal).

A depressão é um quadro clínico 
preciso, de causa multifatorial que 
inclui um desequilíbrio bioquímico 
envolvendo neurotransmissores como 
serotonina e noradrenalina. Segundo a 
OMS em mais ou menos 15 anos será a 
2º maior causa de comprometimento 
funcional. 

Entende-se por funcionalidade ativi-
dades como trabalhar, estudar, cuidar 
da higiene pessoal, contas, atividades 
domésticas e etc.

A tristeza e a melancolia parecem ser 
inerentes à nossa existência e mesmo 
à nossa dinâmica psíquica, entretanto 
não podemos correr o risco de perder 
as fronteiras entre a dor de existir, em 
alguns momentos de nossas vidas, e 
os estados depressivos, que tendem a 
nos lançar no profundo da solidão e 
na negatividade irremediável da vida.

Na depressão há sintomas claros 
como falta de perspectiva, perda de 
interesse em atividades antes praze-
rosas, incapacidade de sentir prazer 
(anedonia), negatividade ante ao 
mundo, ao futuro e a si mesmo, além 
de diminuição da libido, facilidade em 
fatigar-se, alterações cognitivas como 
pior rendimento da atenção, memória, 
tomada de decisão, raciocínio lógico e 
flexibilidade mental, assim como alte-
rações no sono, isolamento social, alte-

rações psicomotoras, perda de energia 
e vitalidade generalizada (astenia).

Há também sintomas não tão claros 
como incertezas, culpa, exclusão, sen-
timento de inferioridade, sensação de 
angústia e confusão no momento da 
organização dos pensamentos, sensa-
ção de impotência e derrota associados 
ao medo, com intensidades distintas 
que causam a sensação da perda de 
controle da própria vida.

A percepção do tempo do EU parece 
ser diferente do tempo do mundo, 
em que parece que a pessoa está 
presa em um passado cinzento sem 
perspectivas para o futuro, ou seja, 
é o passado que alimenta o presente 
vazio e angustiante, é como se a pessoa 
com depressão carregasse o próprio 
corpo, um corpo carregado e lento, 
encarcerado dentro dos próprios 

limites com a sensação de perda dos 
próprios valores existenciais.

Sabemos que o cérebro é um órgão 
que sofre neuroplasticidade, sendo 
assim permeável aos estímulos e por 
isso passível de modificações em sua 
estrutura e funcionamento, tanto de 
forma negativa quanto positiva. Saber 
que esse órgão de tamanha nobreza 
é mutável e se ressente de experiên-
cias negativas é saber também que é 
transformado por experiências posi-
tivas, tais como a Terapia Cognitivo 
Comportamental e suas técnicas, 
exercícios físicos, alimentação saudá-
vel, a convivência em comunidades de 
amigos / familiares e etc.

O tratamento da depressão é trans-
disciplinar, portanto pode envolver 
profissionais da área da psicologia 
(Terapia Cognitivo Comportamental), 

Psiquiatria, Terapia Ocupacional e/
ou Acompanhante terapêutico, que 
juntos definirão estratégias e um 
plano de tratamento junto ao cliente 
possibilitando melhora no funciona-
mento biológico do cérebro com as 
medicações, transformação da per-
cepção associada ao comportamento, 
construção da rotina e hábitos para 
um novo conceito de cotidiano entre 
outros benefícios.

A depressão é uma doença que leva 
diversas pessoas no mundo a cometer 
suicídio, é grave e merece atenção 
tanto quanto as doenças cancerígenas, 
portanto o primeiro passo será sempre 
pedir ajuda. Profissionais bem capaci-
tados podem salvar vidas, mas nós só 
salvamos aqueles que chegam até nós.

(*) - É Psicóloga e Neuropsicóloga Clínica 
(www.fernandamachado.psc.br). 


