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Atualmente, a maioria dos cibercriminosos está atrás da mesma coisa: 
dinheiro. Para conseguir o que procuram, eles costumam agir de duas formas: 
diretamente, drenando contas bancárias, vendendo ações, reivindicando 
reembolso de impostos; ou indiretamente, procurando obter informações 
pessoais de usuários para, no final das contas, conseguir ainda mais dinhei-
ro - como registros médicos, por exemplo. Esses criminosos tendem a ser 
oportunistas, o que significa que estão a todo tempo procurando as pessoas 
mais fáceis para hackear, o que os exige menos tempo e recursos.    

Hábitos para se proteger dos cibercrimes

Orçamento Flexível: podemos rever e mudar dependendo das variáveis 
internas e externas; somente torna-se eficaz quando se consegue definir 
quanto cada advogado pode produzir; Orçamento Base Zero: como o nome 
já diz partimos do zero analisando o custo-benefício de todos os processos 
levando em consideração o que, quanto, como, onde e por que gastar?; Um 
mix destes dois, construindo e revendo quando necessário. Os quatro pontos 
de um orçamento são: despesas, custos, receitas e investimentos.   

Orçamento bem feito para advogados

Segundo Guilherme Satoru, chef e fundador da Satoru Food Service 
Consulting, empresa que propõe aumentar a produtividade nas cozinhas e 
evitar desperdícios de alimentos, acredita que muitos restaurantes poderão 
não resistir ao período de isolamento e o pós-quarentena. Diversificar 
opções de entrega e venda - O que muitos restaurantes têm feito é de 
se cadastrar em aplicativos de entrega, como iFood e Uber Eats. Essas 
empresas podem ajudar na entrega, como também ampliam os canais de 
venda, mas não são as únicas opções. Os estabelecimentos também podem 
estreitar as relações com os clientes pelas redes sociais, pelo Whatsapp e 
até mesmo por um aplicativo próprio do restaurante.   

Como os restaurantes podem manter vendas

Pixabay

Negócios em Pauta

Livros em Casa
É bem no conforto do lar que clientes recebem o melhor 

para este período de isolamento social: o livro. O pedido é feito 
por aplicativo WhatsApp e a entrega é feita por um motoboy. 
O delivery ganha cada vez mais adeptos e ajuda a aquecer o 
faturamento de lojas da rede Leitura. A estratégia da rede 
tem dado tão certo que o serviço é oferecido em diversas 
cidades, como: São Paulo, Campinas, Mogi, Belo Horizonte, 
Sete Lagoas, Rio, Campo dos Goytacases, Brasília, Campina 
Grande, Campo Grande, Goiânia, Recife, Porto Velho, Natal, 
Palmas, Recife e Vila Velha. Mais informações: (https://ins-
titucional.leitura.com.br/category_cidade_estado/delivery-)  

  Leia a coluna completa na página 3
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VIsãO COMPLEtA

sabe-se com precisão 
o ponto de partida da 
Covid-19. Até o momento, 
contudo, seu término parece 
não ter data

Ficar em quarentena até a des-
coberta da vacina? Continuar 

a abertura gradual do comércio? 
Perguntas sem respostas. Não se 
sabe, tampouco, as medidas a serem 
adotadas a longo prazo. Afinal, quan-
to tempo durará o longo prazo? O pâ-
nico inicial gerado pela pandemia da 
Covid-19 vai se tornando, aos poucos, 
combustível para a reestruturação 
social e econômico-financeira. 

A quarentena que duraria um mês 
se estende e faz com que a sociedade 
a ela se amolde. Utilizando-se de sua 
arte de (quase) sempre se adaptar à 
dificuldade, o indivíduo espanta sua 
zona de conforto e obriga-se a encon-
trar meios de educar, trabalhar e até 
mesmo consumir nesse período. As 
tecnologias destacam-se como fortes 
aliadas desse tempo em que tudo é 
volátil. A criatividade ganha espaço. 
Plataformas digitais são construídas 
para suprir o que antes apenas estava 
projetado presencialmente.

Em meio a um cenário no qual 
a incerteza impera, o mínimo de 
previsibilidade é, mais do que bem 
vindo, essencial. Com números 
exponenciais de vitimados que 
abrangem majoritariamente a popu-
lação idosa, os cartórios do Paraná 
registraram um crescimento de 
70% na procura por testamentos, 
segundo dados apresentados pela 
Gazeta do Povo. Do mesmo modo, 
profissionais são procurados para a 
elaboração de demais atos típicos 
de um planejamento sucessório. 
A preocupação com o aumento da 
tributação é apontada como um fator 
decisivo nessa mudança.

Apesar da inabitualidade de plane-
jamento – em todos os seus aspectos 
– na vida dos brasileiros, e o fato de 
o assunto ser corriqueiramente evi-
tado no seio familiar, o planejamento 

Pandemia realça importância de um 
planejamento sucessório
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sucessório passa de mera ferramenta 
voltada a reduzir o pagamento de 
tributos, a uma escolha inteligente 
nesse momento. Por meio dele, é 
possível driblar as amarras da suces-
são hereditária e a complexidade das 
normas sucessórias.

Isso porque atua em várias 
frentes; reduz a carga tributária 
e antecipa atos em vida. Sem que 
haja previsão de mudanças na 
legislação sucessória, ainda que 
tramite projeto de lei com fins de dar 
maior autonomia ao proprietário do 
patrimônio, é a maneira atual pela 
qual se evitam conflitos sucessórios 
e se protegem os bens familiares, 
respeitada a vontade de quem detém 
sua titularidade.

O planejamento sucessório é ava-
liado de acordo com a estrutura fa-
miliar e patrimonial, podendo contar 
com uma conjugação de alternativas 
jurídicas, como a elaboração de 
holdings, a doação em vida, a imple-
mentação de usufruto, a criação de 
acordo de acionistas e sócios.

O testamento é ferramenta es-
sencial a um bom planejamento, 
e suas limitações legais devem ser 
conjugadas com essas outras alter-
nativas legais, a fim de formatar a 
arquitetura sucessória almejada.

Visando evitar os problemas 
que envolvem a invalidação de um 
testamento, mais recentemente 
conhecidos em razão da repercus-

nejamento tributário. A opção 
pelas holdings, por exemplo, além 
de estratégia de concentração 
empresarial,é interessante porque 
há imunidade tributária do ITBI, 
em boa parte dos casos, quando 
se incorpora patrimônio à pessoa 
jurídica em realização de capital. 
Significa dizer que, se pensado 
estrategicamente, é possível evitar 
esse imposto no ato de transferência 
de imóveis para a holding.

Não sem razão, fundadores 
de empresas familiares estão se 
atentando para a necessidade de 
compatibilização da família, da 
gestão e do patrimônio. A preocu-
pação é pertinente. Afinal, dados 
do IBGE e do Sebrae demonstram 
que a absoluta maioria (90%) dos 
empreendimentos nacionais corres-
pondem a empresas familiares, mas 
30% sucedem à segunda geração 
e apenas 5% atingem a terceira. A 
Pesquisa Global da PwC demonstra 
que 72,4% das empresas familiares 
não apresentam plano de sucessão.

Os mecanismos de proteção 
patrimonial, especialmente em 
relação às empresas, são variados. 
Regras sobre governança, formu-
lação de pactos antenupciais e a 
contratação de previdência privada 
são geralmente implementadas. A 
antecipação da legítima, com a gra-
vação da participação societária com 
cláusulas de impenhorabilidade, in-
comunicabilidade, inalienabilidade 
e usufruto também é medida que 
pode ser levada a cabo dentro do 
ambiente empresarial.

É, portanto, recomendada a 
concentração de esforços para um 
adequado planejamento sucessório, 
que equilibre as imposições legais 
com a autonomia privada do titular 
dos bens. É, enfim, maneira de asse-
gurar um mínimo de previsibilidade.

(Fonte: Marina Amari é Mestranda 
em Direito das Relações Sociais pela 

Universidade Federal do Paraná, 
é integrante do escritório Assis 

Gonçalves, Kloss Neto, Advogados 
Associados).

INtELIgêNCIA ARtIFICIAL PARA EMPREsAs OFERECEREM 
sERVIçOs E OPERAçõEs DE PRóxIMA gERAçãO     Leia na página 6
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Firjan sENAI lança mais de 60 cursos on-line 
para diversas áreas

@A Firjan SENAI, diante do novo cenário, por conta do 
isolamento, passou a oferecer cursos on-line de aperfei-

çoamento. São 20 cursos introdutórios gratuitos e mais de 
40 com a orientação de instrutores a preços especiais. Há 
cursos sobre Food Defense, Produção Gráfica, Fotografia, 
Automotiva, Lean Manufacturing, BIM - Building Informa-
tion Modeling, Energia, Sistemas Fotovoltaicos, Controle 
de Plantas Industriais, FabLab, Power BI, entre muitos 
outros, para várias áreas de conhecimento como Alimentos, 
Automotiva, Construção Civil, Energia, Gráfica, Mecânica, 
Automação, Tecnologia da Informação, Mobiliário, entre 
outros. Para a relação de cursos e realizar as inscrições, acesse: 
www.firjansenai.com.br/cursosonline. Mais informações: 0800 
0231 231.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/Firjan

são midiática de figuras públicas, o 
testador deve se atentar à legítima, 
correspondente a 50% do patrimô-
nio. Assim, quem possui um ou mais 
herdeiros necessários (cônjuge, 
descendentes e ascendentes) pode 
dispor da outra metade, benefician-
do, por exemplo, um terceiro, ou 
apenas um dos filhos.

A observância da discussão 
envolvendo o enquadramento do 
companheiro –  termo utilizado para 
parceiros em união estável – como 
herdeiro necessário também é 
essencial na formulação do plane-
jamento. Isso porque recentemente 
o STF estendeu ao companheiro 
as regras sucessórias aplicáveis ao 
cônjuge. Ainda que na decisão não 
houvesse discussão direta sobre o 
alcance do julgado, tendo, de fato, 
ficado aberto o enquadramento ou 
não do companheiro como herdeiro 
necessário, a tendência do Direito 
de Família e Sucessório atual é a 
de equiparação dos efeitos do ca-
samento à união estável.

Ademais, é fundamental que seja 
feito um levantamento dos bens do 
sucessor, pois não existe fórmula 
pronta para a implementação das 
medidas. O trabalho de profissionais 
especializados consubstancia-se na 
construção da melhor estratégia, 
qual seja, a que irá sustentar a 
vontade do proprietário dos bens.

O planejamento sucessório en-
volve, necessariamente, um pla-

segunda parcela do 13º
O INSS começa, nesta segunda-

-feira (25), a pagar o 13º de aposen-
tados e pensionistas. O depósito da 
segunda parte desse abono anual 
será realizado até o dia 5 de junho, 
conforme a tabela de pagamento. 
A antecipação do 13º é uma das 
medidas anunciadas pelo governo 
federal para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 e injetará na 
economia cerca de R$ 23,8 bilhões.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/inteligencia-artificial-para-empresas-oferecerem-servicos-e-operacoes-de-proxima-geracao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-a-26-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-a-26-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-23-a-26-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-habitos-indispensaveis-para-se-proteger-dos-cibercrimes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-os-restaurantes-podem-manter-vendas-durante-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-importancia-de-um-orcamento-bem-feito-para-escritorios-de-advocacia/
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Segurança em smartphones depende de 
união entre tecnologia e comportamento

Denis Riviello (*)

O  uso de smartphones evoluiu 
muito nos últimos anos, fa-
zendo com que passassem de 

ferramentas de apoio para, pratica-
mente, centrais de comando entre 
nossos diversos dispositivos e contas. 
Isso elevou também o volume de 
informações que são armazenadas 
neles — sejam profissionais ou pes-
soais — tornando-os os principais 
alvos para cibercriminosos. No Brasil, 
quase 60% dos ataques cibernéticos 
são direcionados aos aparelhos, e 
neles 54% direcionados a Android e 
24% ao iOS, segundo estudo realizado 
no primeiro trimestre de 2020 pela 
PRADEO, empresa provedora de 
segurança móvel.

Os números cresceram considera-
velmente nos últimos meses com o 
aumento do isolamento social e do 
regime de home office, onde, de um 
mesmo dispositivo, o usuário pode 
acessar desde suas redes sociais, 
até a nuvem e arquivos sensíveis de 
onde trabalha. Segundo estudo da 
Kaspersky, empresa especialista em 

segurança digital, as 
tentativas de golpes 
e sequestro de dados, 
aumentaram mais de 
350% no Brasil apenas 
neste primeiro trimes-
tre de 2020.

Sistemas como IOS 
e Android já possuem 
recursos de segurança 
integrado para tentar 
reduzir a frequência de 
vulnerabilidades. No 
caso do Android, que 
atualmente é o mais 
utilizado no mundo, 
oferece o sistema de 
criptografia de arquivos que pode 
ser ativado para proteger os dados 
de dispositivos até mesmo se forem 
perdidos. Além disso, permite que 
os aplicativos tenham acesso a dados 
pessoais somente se o usuário habilitar 
nas configurações, proporcionando 
autonomia e controle da proteção.

Embora para o sistema operacio-
nal da Apple não exista uma grande 
variedade de aplicativos próprios de 
segurança, o Iphone em si oferece al-
guns serviços de segurança de dados 
privado, como a função de criptografia 
para todas as informações no aparelho. 
Ele também possibilita apagar abso-
lutamente todos os dados quando a 
senha for digitada errada várias vezes 
seguidas. 

As proteções de fábri-
ca dos dispositivos são o 
suficiente?

Todas essas funções 
oferecem um nível de 
proteção aceitável, mas 
a eficácia não é completa 
se não estiver acompa-
nhada da conscientiza-
ção e das boas práticas 
de utilização do usuário. 
A atenção redobrada 
para evitar cliques em 
links não confiáveis, 
desabilitar a função de 
conexão automática em 

rede de WI-FI público e  não permitir 
que as senhas de acessos fiquem salvas 
no aparelho celular, é tão importante 
quanto ter antivírus nos dispositivos.

Ao precisar fazer download de um 
aplicativo no smartphone, é importan-
te conferir comentários e avaliações 
de outros usuários, e principalmente 
definir senhas de acessos fortes e di-
ferentes para cada um deles e habilitar 
o duplo fator de autenticação, via SMS  
ou e-mail, além disso, muitas ameaças 
contra esses sistemas podem ser evita-
das mantendo-os sempre atualizados.

 (*) É especialista de Segurança, com mais de 20 
anos de experiência em concepção e estruturação 

personalizada de áreas responsáveis por segurança 
da informação de grandes empresas, além de estar 

à frente das Áreas de Segurança de pré-vendas e 
Customer Success da Compugraf.

São Paulo, sábado a terça-feira, 23 a 26 de maio de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Segundo estudo 
da Kaspersky, 
empresa 
especialista em 
segurança digital, as 
tentativas de golpes 
e sequestro de 
dados, aumentaram 
mais de 350% no 
Brasil apenas neste 
primeiro trimestre 
de 2020.”

Freepik

Especialista explica que os sistemas de segurança são essenciais para manter a privacidade dos dados nos 
dispositivos móveis, mas que a responsabilidade do usuário é determinante para uma navegação mais 
segura

OpiniãO
Inovar para vender 

em tempos de 
pandemia

Para uma empresa 
manter-se relevante 
e ter destaque em seu 
mercado de atuação, 
sempre foi necessário 
entender o que se 
passa à sua volta e 
mudar junto com o 
mundo

Porém, em tempos de 
pandemia, mudar 
virou sinônimo de 

“não quebrar”. E, conve-
nhamos, ninguém sabe 
exatamente o que fazer, 
s implesmente porque 
nunca houve um momento 
semelhante na história da 
humanidade. Mas, uma 
coisa é certa: a velha 
fórmula de criar novas 
opções, novas maneiras de 
vender nossos produtos e, 
mais do que nunca, inovar 
será fundamental agora. 

E, neste caso, meus 
trinta anos de experiência 
comercial podem me dar 
certa vantagem, que ten-
tarei compartilhar agora 
com vocês. Inovar não 
significa, obrigatoriamen-
te, criar coisas inéditas e 
revolucionárias. Significa 
fazer COISAS DIFEREN-
TES do que você vinha 
fazendo. Talvez ações que 
já tenham sido executadas 
no passado ou que são 
utilizadas hoje por ou-
tros ramos de atividade, 
mas que possam ajudar 
sua empresa, serão super 
bem-vindas. 

Quer um exemplo sim-
ples? Antigamente era co-
mum a figura do “leiteiro” 
que entregava seu produto 
de porta em porta ou do 
“padeiro” que passava 
na rua com um carrinho 
cheio de pães. Por conta 
da pandemia, as padarias 
“ressuscitaram” estes ser-
viços, fazendo delivery de 
todos os seus produtos. 

E nem precisaram con-
tratar mais gente para tal. 
A maioria realocou um co-
laborador que, em último 
caso, seria demitido pela 
baixa no movimento. Ou 
seja, dois “problemas” fo-
ram resolvidos reativando 
uma ação comum décadas 
atrás e que estava em de-
suso nos dias de hoje.

Um exemplo interes-
sante aconteceu comigo 
dias atrás. Tenho um filho 
pequeno e compro muitos 
gibis para ele em uma de-
terminada banca de jornal 
aqui da minha cidade. 
Faço isso semanalmente, 
pois acho importante cul-
tivar o hábito de leitura 
logo cedo nas crianças. 
Pois bem, nesta quaren-
tena nossa movimentação 
pela cidade ficou muito re-
duzida e limitada a saídas 
essenciais, então, acabei 
deixando este hábito de 
lado sem perceber. 

Foi então que recebi, 
na semana passada, um 
WhatsApp com fotos de 

CAPAS DE GIBIS vindos 
de um número desco-
nhecido. Até que, enfim, 
veio uma mensagem: “Sr. 
Mauro, muito bom dia. 
Aqui é o Fulano, da Ban-
ca de Jornais da Padaria 
X. Gostaria de saber se o 
senhor e sua família estão 
bem de saúde? 

O senhor me deixou seu 
número de celular muito 
tempo atrás, quando enco-
mendou uma revista comi-
go e, como sei que seu filho 
gosta de gibis e o senhor 
deve estar sem poder sair 
de casa, resolvi lhe mandar 
fotos das últimas edições 
que recebemos. Caso haja 
interesse, podemos entre-
gar em sua residência, sem 
custo adicional”. Agora, 
DEPOIS DE FEITO, pa-
rece algo simples e óbvio 
de se pensar em fazer, né? 
Mas não é. 

Depois de feito, tudo – 
ou quase tudo – parece 
fácil, mas esta foi uma 
verdadeira aula de pro-
cesso de vendas clássico. 
Veja: o jornaleiro lembrou 
que tinha o meu número 
de celular (contato do 
cliente), recordou que 
meu filho gosta de gibis 
(hábito de consumo/ne-
cessidades específicas), 
fotografou as capas das 
revistas (escolher a oferta/
forma de abordagem) e 
me mandou um WhatsApp 
(fazer contato) oferecen-
do uma vantagem (entrega 
sem custo). 

Clássico, eficiente e sim-
ples ao mesmo tempo. Isso 
é INOVAR sem complica-
ção. O mínimo que o Sr. 
Fulano conseguiria com 
essa ação seria a minha 
simpatia e gratidão por 
lembrar-se de mim neste 
momento. E isso, por si 
só, já seria uma vantagem 
competitiva para ele no 
momento em que eu fosse 
comprar revistas futura-
mente. 

Mas, conseguiu mais do 
que isso: comprei OITO 
REVISTAS que foram 
entregues de bicicleta 
pelo FILHO DELE (e 
usando máscara). E não, 
não foi piedade ou algo 
assim, foi necessidade: 
meu filho está sem aulas 
(como todas as crianças) e 
preciso mantê-lo ocupado 
criativamente.

Inovar, na prática, signi-
fica isso: enxergar novas 
soluções para os proble-
mas. 

Amplie seu olhar para 
os outros segmentos de 
atuação que existem, para 
as soluções que eles ado-
tam, verifique se servem 
para os seus clientes e 
adote-os ou descarte-os, 
mas movimente-se. Em 
dias de isolamento social, 
ficar parado pode ser o 
pior para o seu negócio.

(*) - É executivo de vendas há mais 
de 30 anos, educador corporativo e 

palestrante (www.maurolongo.com).

Mauro Longo (*)

News@TI
Empresa disponibiliza videoaulas baseadas na 
cultura maker para estimular a criatividade

@  Escolas públicas e privadas de 
todo o Brasil precisaram sus-

pender as aulas presenciais. Para 
contribuir com a formação comple-
mentar dos alunos, o Nave à Vela, 
empresa educacional de soluções 
maker para o desenvolvimento de 
competências e conteúdos curricu-
lares, liberou o acesso a videoaulas de atividades maker voltadas para 
estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Baseado na ideia 
do “faça você mesmo” com o estímulo à colaboração e transmissão de 
informações entre grupos e pessoas, o ensino maker é uma tendência 
já forte fora do Brasil. A ação busca popularizar o conceito dentre as 
escolas e estudantes e reduzir os impactos que o isolamento social 
causa no processo de aprendizagem (https://digital.naveavela.com.
br/EXPERIMENTE/).

AkzoNobel busca insight brasileiro

@A AkzoNobel realiza o Paint the Future – Startup Challenge Brazil. 
A novidade é que, pela primeira vez, a multinacional holandesa do 

segmento de tintas e revestimentos está realizando uma edição regional do 
seu programa colaborativo de inovação, com foco em startups. E o Brasil foi 
escolhido para receber a iniciativa, com inscrições abertas até 19 de junho. 
Para interagir com os interessados em inscrever seus projetos, a empresa 
está preparando lives sobre cada tema que busca soluções. No Brasil, o Paint 
The Future conta com o apoio da LM Ventures, que estima a existência de 
um ecossistema de 12 mil startups em 30 comunidades espalhadas pelo país. 
Elas têm acesso à plataforma aberta criada especialmente para a edição bra-
sileira pelo link https://www.letspaintthefuture.com/pt-br/brasil-challenge, 
na qual é possível interagir com a comunidade online em busca de melhorias 
para as soluções propostas. No site, é possível encontrar detalhes sobre os 
quatro temas, o processo de cadastro e as etapas do desafio.

Solutis contrata mais de 40 profissionais de 
tecnologia para trabalho 100% remoto

@A Solutis acaba de anunciar a abertura de vagas para atuação remota 
a partir de qualquer região do país. São mais de 40 vagas. A Solutis 

investe em time com perfil qualificado e 100% remoto. De acordo com 
Paulo Marcelo, CEO da Solutis, as contratações refletem o momento da 
companhia. “Muitas empresas já estavam em processo de transformação 

e outras tiveram que acelerar estas 
mudanças. Precisamos destes pro-
fissionais para dar suporte a estes 
novos projetos, a partir de uma reali-
dade nova em nosso país”, explica. A 
Solutis está selecionando candidatos 
de forma online pela Internet. as 
vagas são para DEV Mobile (IOS), 
DEV Mobile (Android), Analista de 
Integração Sênior, Tech Lead BPM Sênior, entre outras. Os interessados 
devem cadastrar seus currículos em: solutis.gupy.io

Webinar sobre “Inovação para o entendimento 
do consumidor pós-pandemia”

@Em tempos de pandemia e isolamento social muitas empresas 
têm focado na transforma-

ção do negócio como única saída 
de sobrevivência no mercado. O 
novo comportamento do cliente 
para suas necessidades tornou-se 
imprescindível para a geração de 
novos produtos e soluções, elabo-
rados com base na inovação e no 
design, e projetados para atendê-los 
de acordo com suas necessidades, 
principalmente neste período. 
Neste contexto, e com o objetivo de 
trazer esclarecimento sobre temas 
importantes e relevantes como este, 
além de ajudar as empresas a trans-
formarem as necessidades de seus 
clientes em novas oportunidades 
de negócio, a Sodexo Benefícios e 
Incentivos, referência em serviços 
que levam mais qualidade de vida às pessoas e organizações, realiza no 
próximo dia 25 de maio, a partir das 12h, o CONEXÕES : Como ampliar 
a cultura de inovação para entender o novo cliente pós-pandemia. “É 
certo que após as transformações geradas pela pandemia, as formas de 
consumo irão mudar e será necessário que as empresas, que até então, 
apenas tinham a cultura de inovação instalada internamente, passem a 
realmente usá-la para observar o cliente, reinventar o modelo de negó-
cio e entregar as soluções e serviços de que ele necessitará a partir de 
agora”, explica Maria Augusta Orofino, palestrante do evento. Link da 
transmissão: https://www.facebook.com/SodexoBrasil/

ricardosouza@netjen.com.br

“A maioria das ameaças podem ser 
evitadas mantendo os sistemas sempre 

atualizados”, afirma Denis Riviello, Head 
de Cibersegurança da Compugraf
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Maria Augusta Orofino, 
pesquisadora e consultora 

em Design Thinking e 
Transformação Digital.
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D - Abastecimento de Água 
Até 31 de julho, podem ser inscritas no Prêmio ANA 2020 boas 
práticas relacionadas à água e que contribuam para a promoção da 
segurança hídrica, gestão e uso sustentável dos recursos hídricos 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Na categoria Governo, 
podem participar órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e 
municipais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Também podem 
concorrer ações dos Tribunais de Contas, Ministério Público e De-
fensorias Públicas. Mais informações e inscrições para a premiação, 
que podem ser realizadas gratuitamente, é pelo hotsite (https://
premio.ana.gov.br/).

E - Inovação Pós-crise
No próximo dia 30 (sábado), o Sebrae realiza a 6ª edição do Startup 
Day, voltado para startups, focado em inovação. O encontro será 
100% virtual e gratuito, com uma programação interativa e diversa, 
que deve reunir milhares de pessoas online. A transmissão acontece 
por meio do site (www.sebrae.com.br/startupday) e pelo aplicativo 
(Gamefica.ai). O evento, aberto ao público, acontece das 08h30 às 
20 horas e as inscrições podem ser realizadas no link: (https://www.
sympla.com.br/startup-day-2020__852758). Uma ótima oportuni-
dade de traçar estratégias para o mundo do empreendedorismo, 
principalmente em momentos de crise. 

F - Leilão de Imóveis
O Banco do Brasil, em parceria com o escritório Lance no Leilão, 
vai vender oito imóveis localizados nos estados da Bahia, São Paulo, 
Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Rio: foto acima). 
Entre eles estão prédios, dependências e agências desativadas, lojas, 
um galpão e um apartamento. Com lances mínimos entre R$ 83 mil 
e R$ 13,7 milhões, é uma oportunidade para diferentes perfis de 
investidores, pessoas físicas ou jurídicas. O leilão será realizado de 
forma online, no dia 9 de junho, às 12h, pelo site (www.lancenoleilao.
com.br/bb). Os interessados precisam fazer um cadastro com até 
48 horas de antecedência, no mesmo portal. 

A - Contabilidade e Finanças 
As dificuldades e desafios encontrados pelos profissionais de finanças e 
contabilidade diante da inovação tecnológica, será o tema apresentado 
pela Fipecafi durante o 22º Congresso Anefac, que este ano aborda os 
“Dilemas Éticos na Transformação Digital”. O evento, que foi aberto na 
sexta-feira (22), continua nos dias 26 (terça-feira com o tema “Os De-
safios dos Profissionais de Contabilidade e Finanças na Era Digital”), e 
29 (sexta), pela primeira vez totalmente on-line, reunindo especialistas 
em RH, administração e finanças para discutirem temas relacionados 
aos dilemas éticos e o impacto das novas tecnologias na sociedade. O 
evento é gratuito e a inscrição pode ser feita pelo site: (https://www.
anefac.org/congresso-formulario).

B - Fila Virtual
Uma nova tecnologia ajuda a evitar filas e aglomerações e gerar mais 
comodidade em lojas e supermercados. A Seal Sistemas – companhia 
que desenvolve tecnologias nos processos de empresas da cadeia de 
abastecimento – anuncia o lançamento do Sem Fila. Uma solução simples, 
de baixo investimento e fácil implementação por lojistas de qualquer 
porte ou segmento, dedicada a melhorar a gestão do fluxo de pessoas 
dentro e fora do estabelecimento por meio da inteligência tecnológica. 
Disponível para lojistas e pioneiro nesse modelo, o software envolve 
a leitura de QR Codes pelos celulares dos próprios clientes, sem que 
seja necessário instalar nenhum aplicativo. Mais informações: (www.
seal.com.br).

C - Preparar para o Enem
Com o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, alunos passam 
a ter mais prazo para se preparar. Para os que têm acesso à internet, o 
SAE Digital disponibilizou, de forma gratuita, conteúdos que vão desde 
o 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio no seu 
canal de YouTube (youtube.com/saedigital). Até o momento, os conteúdos 
já tiveram mais de 3 milhões de visualizações e 325 mil espectadores 
únicos de alunos das redes públicas e privadas. E, agora, os estudantes 
deste sistema de ensino começam a realizar as avaliações on-line para 
medir o nível de aprendizagem durante este período de pandemia e 
também já fazem os simulados do Enem.. 

G - Produtos da Apicultura
A comercialização de produtos provenientes da apicultura vem apresen-
tando crescimento no Norte de Minas, especialmente o mel de aroeira. 
Típico dessa região, é considerado um alimento com propriedades que 
fortalecem o sistema imunológico. Os destaques nas vendas são o pró-
polis verde, com acréscimo em torno de 300%, e o mel de aroeira, com 
pouco mais de 30%, gerando aumento de renda para  1.500 famílias de 
pequenos produtores rurais, organizados em 25 associações comunitárias 
e numa cooperativa regional com sede no município de Bocaiuva, apoia-
das pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba. Saiba mais em: (www.codevasf.gov.br).

H - Cadastro Positivo
Em decorrência do momento desafiador, a Associação Nacional das 
Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (ACREFI) e 
Serasa Experian realizam, na próxima segunda-feira (25), um evento 
totalmente digital sobre “Cadastro Positivo”. Junto com as medidas re-
comendas por autoridades de saúde pública – também se faz necessário 
buscar soluções que possam agregar no momento atual e pensar na 
continuidade dos negócios. O evento começa às 15h e, para participar, 
basta fazer sua inscrição em: (https://acrefi.zoom.us/webinar/register/
WN_sUCiwE9mSteWranpe3t_YQ). 

I - Retomando Operação 
Após forte redução na operação do Grupo Latam Airlines e suas sub-
sidiárias em virtude da Covid-19, a companhia anuncia um aumento 
gradual de suas operações nos próximos dois meses. Em junho, a ope-
ração passará de 5% para 9% da sua capacidade pré-crise e em julho 
atingirá 18%. A Latam entende a complexidade de tomar decisões neste 
momento de incerteza e, por isso, vai oferecer mais flexibilidade para a 
compra e programação de viagens, com descontos de até 20% na tarifa, 
medidas sanitárias adicionais e orientações aos passageiros para viajar 
durante a crise.

J - Cursos Gratuitos 
Com o propósito de transformar vidas promovendo o saber e a empre-
gabilidade, o Centro Universitário IBMR, do Rio de Janeiro, liberou mais 
de 100 cursos totalmente gratuitos, na sua plataforma online, para a 
quem quer impulsionar a carreira e carimbar mais conhecimentos no 
currículo durante a quarentena. É uma oportunidade para se capacitar 
e incrementar o currículo sem sair de casa. São capacitações nas áreas 
mais variadas como educação, direito, tecnologia, negócios, saúde, 
turismo e hospitalidade, comunicação, entre outros. Ao se cadastrar 
na plataforma, o usuário seleciona o curso que deseja fazer e tem um 
período de até 30 dias para concluir os estudos. Confira as opções e 
faça a sua inscrição em: (http://loja.ibmronline.com.br/curso-gratis). 

A substituição 
de Contadores e 

Advogados por robôs

Você acredita que a 
automação tributária 
possa substituir 
por completo 
as atividades 
do trabalho de 
um Contador 
ou Advogado 
Tributarista? 

O medo pelo novo e 
a incompreensão 
do que realmente 

se trata a automação de 
Regras Tributárias formam 
conceitos cheio de dúvidas 
e questionamentos em 
relação a essas atividades 
profissionais. Afinal, seria 
capaz de a informatização 
ser analítica a ponto de 
reportar um retorno tribu-
tário específico para cada 
tipo de empresa?

Para contextualizar, ve-
jamos e recordemos o 
que houve na Revolução 
Industrial. A Inglaterra foi 
precursora dessa transição, 
no período que engloba 
os séculos XVIII e XIX. A 
principal particularidade da 
revolução foi a substituição 
do trabalho artesanal pelo 
uso das máquinas e equi-
pamentos, com o intuito 
central de acelerar a produ-
ção. As atividades rurais e 
manuais ficaram escassas e 
equipamentos foram substi-
tuindo, aos poucos, algumas 
profissões, fazendo com que 
surgissem outras em seus 
lugares.

Neste cenário, algumas 
consequências da Revo-
lução Industrial, além das 
novas relações de trabalho 
e a industrialização dos pa-
íses e a urbanização, foram 
os avanços nos campos da 
medicina, do transporte 
e das telecomunicações. 
Mas, devemos destacar, 
principalmente, o aumento 
da capacidade produtiva. 

A evolução não limita o ser 
humano. Na verdade, ela o 
transforma. Sendo assim, é 
possível analisar que as pro-
fissões não foram extintas 
nesse período mencionado 
acima, porém se renovaram 
completamente.

O mesmo acontece a cada 
dia em todas as profissões 

até o momento atual. Não 
haverá substituição de um 
Contador ou Advogado, por 
exemplo, no mercado de 
trabalho moderno. 

O que está acontecendo 
é uma renovação, dando 
oportunidade aos mesmos 
de exercerem atividades 
mais analíticas e predo-
minantes em seus campos 
de atuações. A automa-
ção vem como aliada na 
eficiência e agilidade dos 
trabalhos, dando seguran-
ça e autonomia para o de-
senvolvimento profissional. 
Sendo assim, o conheci-
mento humano jamais será 
substituído.

De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Planejamento 
Tributário (IBPT), o Brasil 
é um dos países com maior 
carga tributária no mundo. 
E a administração desses 
tributos, muitas vezes, 
não é eficaz em encontrar 
o melhor cenário ou que 
haja um bom planejamento 
tributário. A sigla RPA, (Ro-
botic Process Automation), 
tem gerado melhorias nas 
atividades repetitivas e, 
principalmente, naquelas 
com grande volume de 
dados. 

Esses “robôs” são confi-
gurados com base em uma 
série de informações que se 
conectam a fim de encon-
trar a tributação perfeita 
para tal operação, produto 
ou serviço. Tudo específico 
de acordo com o perfil da 
empresa, sejam operações 
de vendas, compras para 
revendas, produção, ser-
viços, entre outros. 

Permite ainda a visibili-
dade e rastreabilidade da 
informação, dando ao pro-
fissional a capacidade de 
analisar minunciosamente. 
Ressalto que as tarefas de 
maior responsabilidade 
jamais serão substituídas 
por máquinas, mas sim, 
serão sempre bem-vindas 
dentro do âmbito tribu-
tário, agregando valor e 
confiabilidade em nossos 
trabalhos.

 
(*) - É Gerente de Projetos Integrador 

SAP na Systax, empresa de 
inteligência fiscal e única a organizar 

um acervo com mais de 20 milhões 
de regras tributárias.

Karina Correa (*)

Este ano as exportações para a Ásia chegarão a 600 mil toneladas 
de carne de frango e 1 milhão de toneladas de carne suína.
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ãoSobre as tendências 
de mercado para pro-
teína animal brasileira 
na Ásia, a Associação 
Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA) adotou 
um tom otimista, apos-
tando na demanda firme 
da China e na abertura 
e ampliação da demanda 
em outros países do con-
tinente. De acordo com 
o diretor-executivo da 
ABPA, Ricardo Santin, 
a expectativa é de que 
ainda este ano as expor-
tações brasileiras para 
a Ásia cheguem à casa 
das 600 mil toneladas 
de carne de frango e 1 
milhão de toneladas de 
carne suína. 

As quantias represen-
tam, respectivamente, 
aumento de 7% em re-
lação a 2019, já previsto 
pela instituição, e 33% 
de aumento, superando 
as expectativas. Ele res-
saltou que a Peste Suína 
Africana (PSA), que 
atingiu a China em cheio 
desde o final de 2018 e 
acabou se espalhando 
por outros países do 
continente, dizimando 
planteis suínos, conti-

As contas de conces-
sionárias, como as 
de água, luz, gás, 

telefone e internet, são 
as despesas com os paga-
mentos priorizados pelo 
consumidor brasileiro neste 
momento de pandemia da 
COVID-19, de acordo com 
uma nova pesquisa feita 
pela Boa Vista. As contas 
básicas da casa são mencio-
nadas como prioridade por 
43% dos entrevistados no 
estudo, que ouviu cerca de 
450 consumidores de todo 
o Brasil, ao longo do mês 
de abril.

Em segundo lugar, estão 
as contas pagas por boletos, 
como as de condomínio, 

Dentre os que vão privilegiar as contas de concessionárias, 72% 
citam a de luz.
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Saúde e desemprego 
são as maiores 
preocupações 

A crise do novo Coronavírus, 
o acesso ao sistema de saúde 
e o desemprego foram os te-
mas que mais preocuparam a 
população brasileira durante o 
mês de março. É o que aponta 
a pesquisa “What Worries the 
World”, realizada entre 20 de 
março de 3 de abril com entre-
vistados do Brasil e de outros 
27 países. A “Covid-19” ficou 
em primeiro lugar no ranking, 
com 52%. A segunda posição, 
“acesso ao sistema de saúde”, 
teve 46%. Para completar o 
pódio, o “desemprego” foi 
citado por 39%. Em quarto e 
quinto lugar, respectivamente, 
ficaram “pobreza e desigual-
dade social” (32%) e “crime 
e violência” (28%). Ao con-
siderarmos todas as pessoas 
que responderam à pesquisa 
nas 28 nações participantes, 
os temas de maior preocupa-
ção se mantêm os mesmos, 
mas em ordem distinta: “Co-
vid-19”, com 61%, permanece 
na primeira posição. 

“Desemprego” vem em se-
gundo, com 35%. Em terceiro 
lugar, “acesso ao sistema de 
saúde” teve 28%. “Pobreza e 
desigualdade social” (27%) e 
“corrupção” (22%) fecham o 
top 5 global. Entre todos os 28 
países pesquisados, somente 
quatro (China, Rússia, África 
do Sul e México) não citaram a 
pandemia como sua principal 
preocupação. Fonte e mais 
informações: (www.ipsos.
com/pt-br).

Consumidores priorizam o 
pagamento de contas básicas
As contas básicas da casa são mencionadas como prioridade por 43% dos entrevistados no estudo, que 
ouviu cerca de 450 consumidores de todo o Brasil, ao longo do mês de abril

os entrevistados respon-
deram quais exatamente 
pretendem pagar. Dentre 
os que vão privilegiar as 
contas de concessioná-
rias, 72% citam a de luz. 
Seguidos das de água 
(63%) e de TV a cabo e 
Internet (42%). Já entre 
os respondentes que vão 
escolher o pagamento de 
boletos, as prioridades 
serão o aluguel da casa e 
os planos de saúde, com 
33% respectivamente. No 
caso do cartão de crédito, 
os cartões concedidos por 
bancos serão priorizados. 
Fonte e mais informações: 
(www.consumidorpositi-
vo.com.br).

aluguel, plano de saúde, 
educação, IPVA, IPTU, 
seguros, planos de previ-
dência, entre outros, com 
30%. Já o pagamento do 
cartão de crédito ficou em 
terceiro lugar, com 13%. 

Financiamentos, emprés-
timos e crediários são as 
contas menos priorizados 
pelo consumidor neste 
momento. 

Entre as contas com os 
pagamentos priorizados, 

Recorde nas exportações de carne 
de frango e de suínos

nuará mostrando seus 
efeitos este ano.

Segundo Santin, foram 
abatidas matrizes suínas 
naquele continente em 
2019, como consequên-
cia da PSA, animais que 
foram consumidos como 
carne, além de abates 
antecipados na China. 
“Agora fica difícil a recom-
posição dos rebanhos, 
porque para ter produti-
vidade, é preciso matrizes 
geneticamente boas. Essa 
falta de proteína animal 
na Ásia não será suprida 
apenas pela importação 
de carne suína”.

O gerente de mercado 
da ABPA, Luís Rua, res-

salta que “só na China, 
hoje há um déficit de 20 
milhões de toneladas de 
proteína animal”. Ele 
exemplifica que, mesmo 
se somados todo o volu-
me exportado de carne 
suína por outros países, 
a quantidade seria de 
9 milhões de tonela-
das, ou seja, menos da 
metade do que a China 
necessita. Isso abre uma 
lacuna, inclusive, para 
exportações de carne 
de frango para o país e 
demais integrantes do 
continente, incluindo 
cortes que não eram co-
munmente consumidos 
(Fonte: Redação AI/SI).
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Maria Lucia Moyses Ruiz – Coleção DEZequi-
librios - Scortecci –  Autora neuropsicóloga, valeu-se 
de vastos e profundos conhecimentos da psique hu-
mana para criar uma personagem central com perfil 

psicológico bem a caráter de um belo suspense. Casal vive um 
romance típico juvenil. Formam família. Tudo certinho até que 
o ciúme desmedido, entrecorta suas vidas. Ocorrências seguem 
num crescendo desagradável, incontrolável. Muito bom.

Por Todo o Infinito

Eliaquim Batista – Scortecci – Homem de letras, 
o blogueiro Eliaquim idealizou um romance com 
características bem paulistanas. Menina que vivia 
afastada do mundo externo de sua casa, motivada 

por nefasto acontecimento, nela cresceu e recebeu educação 
escolar por meio de seus pais professores. Decidiu bater asas, 
conhecer o mundo. Seu retorno foi crucial para o inusitado 
desfecho da história, na qual são tratados assuntos relevantes 
de cunho social. Em sua obra de estreia, vislumbra-se um autor 
de exitosa e longa carreira. 

Eu Sou Yanka

Eamonn Butler - Faro –  De origem russa, Ayn 
criou o sistema de apreciação do ser humano e do 
mundo: Objetivismo. Falecida em 1982, suas ideias, 
posicionamentos e proposituras são reverenciadas 
e seguidas por pessoas, em todos os níveis socio-
econômicos, no mundo todo. Suas obras refletem 

um pensamento ético com viés de plena liberdade cultural, de 
expressão sem imposições “Aqueles que não podem vencer pela 
lógica sempre recorrem às armas”. Deve ser lido por jovens de 
todas as classes, empresários, políticos, professores, em suma, 
por qualquer pessoa dita inteligente que deseje descortinar 
horizontes. O autor, economista psicólogo, rendeu-lhe uma 
justa e necessária homenagem!

Liberdade é Prosperidade: 
A filosofia de Ayn Rand

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

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

Doug Kimball (*)      
 
Entre os diversos mo-

tivos para o crescimento 
do comércio eletrônico, 
a segurança pessoal e a 
conveniência são, sem dú-
vida, fatores-chave para 
entendermos o motivo da 
expansão das compras por 
meio de dispositivos móveis 
e o aumento de pedidos em 
serviços do tipo “clique e 
colete”, em que os consu-
midores compram on-line e 
depois retiram suas compras 
nas lojas. 

Se é fácil entender qual a 
razão por trás do aumento 
das vendas digitais, melhor 
ainda é perceber como essa 
expansão pode ser útil para 
a construção de estratégias 
de marketing mais assertivas 
em períodos sazonais ou em 
crises, como a que vivemos 
atualmente. O benefício de 
se ter mais consumidores 
fazendo compras on-line é 
que, em teoria, cada inte-
ração digital deverá gerar 
mais informações sobre suas 
preferências. No entanto, a 
realidade é bem diferente 
disso, basicamente por um 
motivo: a complexidade 
de se enxergar os dados 
guardados em silos com-
pletamente desconectados 
e subutilizados. 

É por isso que mais pro-
fissionais de marketing es-
tão recorrendo às soluções 
de gerenciamento de dados 
mestres (MDM - Master 
Data Management, em 
inglês) para centralizar, 
limpar, validar e enrique-
cer as informações arma-
zenadas em vários sistemas 
e aplicativos em toda a 
empresa. Esses profissio-
nais estão recorrendo a 
essas soluções por diversos 
fatores, mas o principal 
é que as plataformas de 
MDM ajudam a garantir que 
estão criando campanhas e 
segmentações de maneira 
assertiva, com base em 

Fernando Vitali (*)

Acreditando que trabalha-
mos para obter e suprir as 
nossas necessidades mais 
básicas, incluindo um pouco 
de conforto e principalmente 
a segurança de um teto sobre 
nossas cabeças, o consumo 
desenfreado justifica o apelo 
para fazer parte de um sistema 
capitalista cuja a única preo-
cupação é o lucro. Será que 
existe uma saída? 

Economia Azul é o termo, 
utilizado para definir todo o 
potencial de riqueza contido 
nos oceanos, que tem como 
base, o uso inteligente e o 
aproveitamento total de recursos naturais, 
sem prejuízo aos ecossistemas, se bem ad-
ministrados, podem gerar oportunidades de 
emprego e negócios, sendo o caminho efe-
tivo para desenvolvimento do país. O belga 
Günter Pauli em seu livro “Blue Economy”, 
traz 100 ideias inovadoras que beneficiam 
o meio ambiente, e também satisfazem as 
necessidades básicas do ser humano. 

Essa economia tem como base, o equi-
líbrio entre o investimento responsável 
em um oceano sustentável, aproveitando 
totalmente os recursos naturais, sem 
prejuízo dos ecossistemas. O principal 
fator que sugere o sucesso da Economia 
Azul, diferente da Economia Verde, é que 
não há a exigência para que os governos 
sejam subsidiários, nem que as empresas 
aceitem obter lucros menores ou ainda, 
que os consumidores paguem mais. Ela 
busca manter a roda do capitalismo viva, 
porém, sem prejudicar o meio-ambiente, 
o que por si só, justificaria a transição. 

Ficou famoso o caso do brasileiro, es-
pecialista em princípios da Biotecnologia 
Moderna, Jorge Alberto Vieira Costa, 
defensor da Economia Azul, que através 

Profissionais de marketing estão recorrendo às soluções de gerenciamento de dados mestres.

adnews.com/reprodução

Os oceanos do mundo devem ser bem administrados para 
garantir o potencial de uma “economia oceânica”.
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O Sebrae também oferece assistência ao longo de todo o 
processo para acesso ao crédito.

Fabio Rodrigues/ABr

Número de operações de 
crédito na Caixa supera 

5 mil contratações

Na última quarta-feira (21), 
Sebrae e Caixa chegaram ao 
primeiro mês de operação do 
convênio firmado com o ob-
jetivo de ampliar o acesso de 
pequenos negócios a crédito. 
No balanço das duas institui-
ções, foram contabilizadas 
6.589 operações, que somaram 
o valor total de 

R$ 555.296.106,20 milhões 
em crédito concedido. A 
parceria coloca à disposição 
dos empresários os recursos 
do Fundo de Aval às Micro e 
Pequenas Empresas (Fam-
pe), gerido pelo Sebrae, que 
funcionam como garantia para 
as operações de empréstimo.

A empresária Viviane Bar-
bosa, dona da pousada Vale 
Silvestre, em Governador 
Valadares, é uma das pessoas 
que conseguiram crédito com 
auxílio do Fampe. Depois de 
perder 60% do movimento no 
local, após o anúncio da pan-
demia, ela decidiu solicitar, ini-
cialmente, um crédito na Caixa 
para pagar os funcionários, 
quando soube que o Sebrae 
tinha realizado uma parceria 
com o banco para ser tornar 
uma espécie de “avalista” dos 
donos de pequenos negócios. 

“Avaliei a situação com o meu 
gerente e percebi que seria 
mais vantajoso pegar o crédito 

por meio do Fampe porque o 
prazo para o pagamento era 
maior. Com isso, consegui 
os recursos que preciso para 
manter o fluxo de caixa e tam-
bém fazer uma reserva devido 
às incertezas do momento”, 
explicou. O Sebrae também 
oferece assistência ao longo de 
todo o processo para acesso ao 
crédito, aos donos de pequenos 
negócios, o que permite menos 
riscos nas operações. 

Neste período de um mês, 
148 mil empresas acessaram o 
tutorial produzido pelo Sebrae 
com orientações para quem 
busca crédito na Caixa. Para 
o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, o grande diferencial do 
Fampe é oferecer um crédito 
assistido aos empreendedores, 
além de entrar com recursos 
para alavancar o volume de 
operações de crédito. 

“Os donos de micro e pe-
quenas empresas serão acom-
panhados ao longo de todas 
as fases da operação, através 
da oferta de capacitações e 
soluções adequadas às neces-
sidades de cada empreendedor 
e do estágio em que ele se en-
contra no processo do crédito. 
Isso vai possibilitar a redução 
do risco e, consequente, dos 
custos financeiros das opera-
ções”, analisou (AI/Sebrae).

Campanhas de marketing 
em tempos de Coronavírus
As vendas digitais deverão ter um crescimento expressivo no Brasil nos próximos meses por causa 
do Coronavírus

dados reais e nos quais 
podem confiar.

A análise avançada dessas 
informações, de forma práti-
ca, pode ser usada para obter 
insights sobre clientes, locais 
de lojas, inventário e muito 
mais, dando aos varejistas 
uma vantagem poderosa. Com 
uma base de dados confiável 
no centro de suas iniciativas, 
os profissionais de marketing 
obterão mais ROI dos sistemas 
que usam – do marketing à 
linha de produção, passando 
pela infraestrutura de TI mais 
básica. Além disso, evitam 
ineficiências devido a dados 
inutilizáveis ou imprecisos, o 
que resulta em desperdício de 
tempo e dinheiro na análise de 
correspondências duplicadas.

Além de ajudar a gerar um 
ambiente mais eficiente do 
ponto de vista produtivo, a 
criação de dados acionáveis 
mais precisos, completos e 
atualizados também servirá 
de base para o desenvolvi-
mento de uma estratégia de 
marketing impactante. Isso 
porque o MDM permitirá a 
visão completa e única dos 
movimentos dos consumido-
res, a personalização real das 
campanhas de marketing e 
o aprimoramento da experi-
ência dos clientes.

Por exemplo: a partir de 
uma solução de gerencia-
mento de dados mestres, 
sua empresa estará apta a 
vincular as informações de 

contato dos consumidores 
com seus comportamentos 
e preferências de compra, 
além de analisar compras 
recorrentes para obter in-
formações sobre outros 
grupos de consumo. Ou seja, 
estamos falando de uma 
visão holística dos clientes, 
enfatizando o que, de fato, é 
importante para sua estraté-
gia de negócios.

Como resultado, é mais fá-
cil segmentar as campanhas 
e promoções com base no 
público-alvo, criando uma 
abordagem mais personali-
zada. Vale dizer, porém, que 
além de pensar em como 
personalizar campanhas 
usando os dados dos con-
sumidores, o MDM também 
oferece a chance de visua-
lizar a performance real de 
cada campanha – avaliando 
em detalhes todos os pontos. 

Outra oportunidade aberta 
por essas soluções é a ca-
pacidade de aproveitar os 
dados para aprimorar suas 
iniciativas de experiência 
dos clientes, seja fornecendo 
recomendações personaliza-
das de produtos - com base 
no histórico de navegação 
de um mesmo comprador 
ou garantindo que seu site 
de comércio eletrônico seja 
otimizado para dispositivos 
móveis. Isso significa que 
as companhias podem criar 
experiências relevantes 
e que não apenas atraem 

consumidores, mas também 
gerando fidelização. 

Estudos de mercado indi-
cam que 84% dos clientes 
dizem que a experiência que 
uma empresa oferece é tão 
importante quanto seus pro-
dutos e serviços, reforçando 
a importância de melhorar a 
jornada de compra. Ao refor-
çar o marketing on-line com 
dados acionáveis e precisos 
com sistemas inteligentes, 
as empresas aumentam 
sua eficácia de marketing e 
economizam dinheiro, além 
de melhorar o ROI. 

Com uma melhor com-
preensão de seus clientes e 
mais confiança nos dados, 
as organizações podem for-
necer produtos e serviços 
mais personalizados e em 
modelos mais adequados, 
mesmo em época de crise ou 
de sazonalidade. A tecnolo-
gia é a chave para aprimorar 
a comunicação e o suporte 
aos clientes, resultando em 
melhores experiências - e 
maior receita. 

Em tempos de COVID-19, 
as empresas não podem per-
der as oportunidades para 
conhecerem melhor seus 
clientes e venderem mais via 
canais eletrônicos, garantin-
do, assim, a sobrevivência de 
seus negócios.

(*) - É Vice-Presidente Global de 
Indústria e Estratégia de Soluções da 

Stibo Systems.

Entenda o que é ‘Economia Azul’ 
e conheça seu impacto no mundo

asiático, onde cerca de 98% dos 
trabalhadores não recebem 
o suficiente, nem para ficar 
acima da linha de pobreza, e 
os empregadores e governos 
dos países mais desenvolvidos 
ficam com os lucros para si. É 
necessário que os conceitos e 
hábitos mudem bilateralmente, 
pois não basta as empresas se 
conscientizarem, e o consumi-
dor não entender que a elevação 
de salários para um status digno, 
que fique acima da linha de po-
breza, podendo elevar o preço 
das roupas mundialmente, de 
6% até 12%, de acordo com a 
pesquisa da empresa de gestão 
de ativos dinamarquesa Nordea. 

Apenas uma minoria iria concordar 
em pagar mais pelas suas roupas, se isso 
de fato acontecesse, aponta o relatório 
“Fashion Fast or Slow”, movimento 
mundial para a desaceleração da indús-
tria da moda. Enquanto grandes marcas 
continuam a produzir em massa, poluindo 
o ambiente e explorando a mão de obra 
barata, a Slotyx que prega a justiça iguali-
tária e a responsabilidade socioambiental, 
contrata indústrias menores, que produ-
zem com o mínimo impacto ambiental. A 
Slotyx também trabalha de modo a levar 
felicidade e alegria com seus produtos, 
porém, sem prejudicar o meio ambiente. 

Dispensando o plástico, e utilizando 
material reciclável nas suas embalagens, 
reafirmo que, ‘para um mundo melhor, não 
podemos viver apenas de palavras, mas 
precisamos começar a agir, e empresas e 
consumidores precisam conscientizar-se 
e de fato mudar, para combatermos juntos 
as mudanças climáticas, se quisermos ter 
um mundo mais justo e saudável, para 
amanhã chamar de nosso 

(*) - É CEO da Slotyx (www.slotyx.com.br)

de suas pesquisas, encontrou a viabilidade 
para que as algas Spirulina pudessem ab-
sorver o CO² proporcionado pela queima 
do carvão, produzindo assim proteínas 
que podem ser utilizadas como alimento e, 
ainda, transformadas em biocombustíveis. 

As gerações Y e Z entendem a ironia de 
ser as últimas letras do alfabeto, enquanto 
correm o risco de ser as últimas do Planeta 
Azul (enquanto o mesmo ainda é azul). 

Por isso, não aceitam mais receber produ-
tos e serviços apenas pela comodidade ou 
pelo luxo que estes podem proporcionar, mas 
querem saber da missão por trás da empresa, 
se o produto que consomem, após o seu 
descarte, vai prejudicar o meio ambiente. 
Questionam a utilização do plástico que 
reveste os produtos, ou se de fato é neces-
sário trocar de aparelho celular, a cada novo 
lançamento, visto que apenas 20% do lixo 
eletrônico é reciclado no mundo. Além da 
consciência sobre meio ambiente, essas duas 
gerações trazem, principalmente, no que diz 
respeito a troca desnecessária de aparelhos 
celulares, as práticas trabalhistas predató-
rias, com remunerações insuficientes. 

Como exemplo, temos o mercado da moda 
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Biogás Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 04.131.501/0001-68

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.    A Diretoria

1. Contexto operacional: A Companhia, constituída em 27 de outubro de 2000 na forma de sociedade por ações de capital fechado, 
tem por objeto social as seguintes atividades: (i) a exploração de gás bioquímico para fins diversos; (ii) a geração e comercialização 
de energia elétrica; (iii) a comercialização de gás bioquímico e/ou de produtos dele derivados; (iv) a comercialização de quaisquer 
outros títulos advindos de benefícios ambientais e (v) a participação em outras sociedades que tenham objeto correlato ao da 
Companhia. Durante o exercício de 2019, a exploração do Aterro Bandeirantes, conforme contrato de concessão 18/SVMA/2000, 
permitiu a coleta de um volume de 21.324.709 Nm³ de biogás, com teor médio de metano (CH4) da ordem de 42,67%, o que 
corresponde a uma coleta de aproximadamente 9.021.273 Nm³ de gás metano (CH4). Deste total, aproximadamente 99,99% foi 
utilizado como combustível para a geração de energia elétrica (25.367,87 MWh) na UTE Bandeirantes e a parcela restante foi 
queimada nos queimadores (Flares) para destruição do gás metano. Considerando-se as emissões reduzidas no exercício de 2019, 
pela destruição do gás coletado e pela geração de energia de fonte renovável, a operação da Companhia permitiu a verificação 
de um total de emissões evitadas equivalente a 128.613 tCO2. Atualmente a Companhia têm 556.227 CER’s disponíveis para 
comercialização imediata e 117.186 passíveis de certificação e emissão pela UNFCCC. A empresa possui um acumulado de 
673.413 créditos de carbono (CER’s). A operação dos ativos operacionais da Biogás Energia Ambiental S.A., está sendo feita pela 
sua controlada São João Energia Ambiental S.A. A contabilização da energia gerada pelos ativos da Biogás no aterro sanitário 
Bandeirantes, está sendo contabilizado junto a CCEE no papel do agente cadastrado da São João. Assim, procurou-se otimizar a 
operação e reduzir seus custos operacionais. Atualmente encontra-se em discussão junto a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, 
a renovação da Concessão existente. A assinatura dessa renovação, deverá ocorrer no primeiro semestre de 2020. a) Em 2019 a 
Companhia decidiu alienar 100% da sua participação societária na controlada São João Energia Ambiental S.A. Em 28 de fevereiro 
de 2020 a Companhia assinou contrato de compra e venda da integralidade das ações de sua controlada São João Energia 
Ambiental S.A. e de outros ativos do seu imobilizado, sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes. O novo 
controlador dará continuidade aos contratos de operação existentes. A Companhia optou por não reclassificar este investimento 
para o ativo disponível a venda até o momento do cumprimento das condições precedentes previstas no contrato de compra e 
venda assinado entre as partes. 2. Entidades de grupo: Segue abaixo lista das controladas e coligadas do grupo.
  2019  2018        
Controladas e coligadas Direta % Direta %         
São João Energia Ambiental S.A. (i) Controlada 100% Controlada 100%
Gás Verde S.A. (ii) Coligada 6,65% Coligada 6,65%
(i) A Companhia optou por não consolidar tal investimento por considerá-lo descontinuo, uma vez que a venda deste ativo foi 
comunicada na nota explicativa 1(a). (ii) Dispensa da consolidação baseado em premissas da legislação societária. 3. Base de 
preparação: Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas nas Leis nº 6.404/76, nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e pronunciamentos 
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e as respectivas Normas do Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC que os aprovaram. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 20 de abril de 
2020. 4. Mudanças nas políticas contábeis: As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 
1º de janeiro de 2019: •  IFRS 16/CPC 06(R2)  - “Arrendamentos”: com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que 
reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de 
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de 
curto prazo ou de baixo valor. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras 
dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. A Administração concluiu que a nova norma em vigor a partir de 1º de janeiro 
de 2019, não gerou impacto nas suas demonstrações. (a) Alterações de normas novas que ainda não estão em vigor: As 
alterações e interpretações de normas emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das Demonstrações Financeiras 
da Companhia, estão abaixo apresentadas. A Companhia pretende adotá-las quando entrarem em vigência: Alterações ao IAS 1 
“Presentation of Financial Statements” e IAS 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”: em outubro de 
2018, o IASB emitiu a definição de “material” e fez alterações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja versão revisada possui data efetiva 
de aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020. A definição de “material” ajuda as entidades a determinarem se as informações sobre 
um item, transação ou um outro evento qualquer, devem ser fornecidas aos usuários das demonstrações financeiras. No entanto, 
nem sempre essa definição é objetiva, sendo necessário fazer julgamentos sobre a materialidade na preparação das demonstrações 
financeiras. As alterações efetuadas alinham a redação da definição de material em todas as normas do IFRS, incluindo a Estrutura 
Conceitual. Alterações ao IFRS 3 “Business Combinations”: em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração ao IFRS 3 sobre a 
definição de “negócio”, que possui data efetiva a partir de 1º de janeiro de 2020. A alteração efetuada (i) confirma que um negócio 
deve incluir inputs e processos relevantes, que em conjunto contribuem de forma significativa para a criação de outputs; 
(ii) disponibiliza teste que auxilia na análise sobre se uma empresa adquiriu um grupo de ativos e não um negócio; e (iii) estreita as 
definições de outputs, cujo foco passa a ser geração de retorno por meio de produtos fornecidos e serviços prestados a clientes, 
excluindo geração de retornos sob a forma de redução de custos e outros benefícios econômicos. 5. Moeda funcional e moeda 
de apresentação: Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. 
6. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os valores reportados dos ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma 
contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a) Julgamentos e incertezas sobre premissas e 
estimativas: Não foram identificadas informações relevantes sobre julgamentos, estimativas e/ou premissas realizados na 
aplicação das políticas contábeis que pudessem ter efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras da Companhia. 7. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. 
8.  Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas a seguir foram adotadas de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a) Receita operacional: A receita compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber decorrente da venda de produtos. b) Receitas financeiras e despesas financeiras: As 
receitas e despesas financeiras da Companhia compreendem: • receita de juros; • despesa de juros; • ganhos/perdas líquidos de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado 
através do método dos juros efetivos. c) Moeda estrangeira: A Companhia não possui transações em moeda estrangeira. 
d) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos conta movimento e 
investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a 
um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. e)  Instrumentos 
financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros nas categorias de “Valor justo por meio do resultado” e “Empréstimos 
e recebíveis”. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina 
a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. i. Ativos financeiros não derivativos - mensuração: Ativos 
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do 
resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. 
Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos, incluindo ganhos com juros e 
dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício. Empréstimos e recebíveis: Esses ativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis 
são medidos pelo custo amortizado utilizando do método dos juros efetivos. ii. Ativos financeiros não derivativos - 
reconhecimento e desreconhecimento: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis 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 a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, 
ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Os ativos ou 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a 
Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo 
e liquidar o passivo simultaneamente. iii. Passivos financeiros não derivativos - reconhecimento, baixa e mensuração: 
Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
dos juros efetivos. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou 
vencidas. iv. Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos em 31 de 
dezembro de 2019 e de 2018. f) Redução ao valor recuperável (impairment): Ativos financeiros não classificados como ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidência objetiva 
de perda por redução ao valor recuperável. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui, dentre outros: 
• dificuldade financeira significativa do emissor ou contraparte; • inadimplência ou mora no pagamento de juros ou do principal; 
• quando se torna provável que o devedor entrará em falência ou em recuperação judicial. Uma perda por redução ao valor 
recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, 
descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de 
provisão. Quando a Companhia considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são baixados. Quando um 
evento subsequente indica uma redução da perda de valor, a redução pela perda de valor é revertida através do resultado. 
g) Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes foi registrado pelo valor faturado, ajustado ao valor presente 
quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia. h)  Imposto de renda e 
contribuição social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente é calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro 
tributável para contribuição social sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende o imposto de 
renda corrente. O imposto corrente é reconhecidos no resultado a menos que esteja relacionado à combinação de negócios, ou 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. i. Imposto corrente: O imposto 
corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente 
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
exercícios anteriores. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data do 
balanço. O imposto corrente também inclui qualquer imposto a pagar decorrente da declaração de dividendos. ii. Imposto diferido: 
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido não é reconhecido para: • diferenças 
temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja combinação de negócios e que 

não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o contábil; • diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, 
coligadas e participações em empreendimentos sob controle conjunto na extensão que o Grupo seja capaz de controlar o momento 
da reversão das diferenças temporárias e seja provável que elas não sejam revertidas num futuro previsível; • diferenças 
temporárias tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido 
é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em 
que seja provável que lucros futuros tributáveis estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja 
mais provável. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando 
elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data do balanço. 
A Companhia possui saldo de prejuízo fiscal acumulado apurado em livros fiscais, porém optou pelo não reconhecimento societário 
deste direito tributário. i)  Imobilizado:  i. Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo 
histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente 
atribuíveis à aquisição de um ativo. O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é 
capitalizado como parte daquele equipamento. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são 
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item 
do imobilizado são reconhecidos no resultado. ii. Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando 
é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. iii. Depreciação: Itens 
do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica e nos prazos dos 
contratos de concessão. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para 
uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para 
utilização. As taxas de depreciação estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:
Descrição 2019 2018     
Móveis e utensílios 10% 10%
Máquinas e equipamentos 10% 10%
Instalações 10% 10%
Veículos 20% 20%
Computadores e periféricos 20% 20%
Telefonia 10% 10%
Usina de gás 6,66% 6,66%
Rede de gás 6,66% 6,66%
Geração de energia 6,66% 6,66%
Linha de transmissão 6,66% 6,66%
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e 
eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. j) Ativos diferidos: A Companhia optou por 
manter o saldo do ativo diferido, referente a despesas pré operacionais, até a sua realização total por meio de amortização total. 
Esses ativos são amortizados linearmente pelo período de 10 anos. k) Ativos intangíveis: Ágio fundamentado na expectativa 
de rentabilidade futura: O ágio resulta da aquisição do investimentos na controlada São João e representa o excesso da 
(i) contraprestação transferida, (ii) do valor da participação de não controladores na adquirida, e (iii) do valor justo na data da 
aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis 
adquiridos. Esse ágio não é amortizado contabilmente e somente será baixado por alienação ou por impairment, quando 
identificada necessidade de registro de perdas. Conforme divulgado na nota explicativa nº 1(a), com a venda da participação na 
controlada São João, a Companhia espera amortizar no exercício de 2020 o saldo que mantem historicamente registrado a título 
de ágio. Software: As licenças de softwares adquiridas são registradas com bases nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. A taxa de amortização para o exercício corrente e comparativo são 
as seguintes:
Descrição 2019 2018     
Software 20% 20%
Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e ajustados 
caso seja adequado. l) Avaliação de recuperabilidade de ativos não financeiros: Os ativos não financeiros têm o seu valor 
recuperável testado caso haja indicadores de perda de valor. Entretanto, a Administração da Companhia não identificou nenhum 
indicativo que justificasse a constituição de uma provisão sobre seus ativos. Conforme descrito na nota explicativa nº 01, a receita 
gerada pelos ativos não financeiros foram cedidas à controlada São João Energia Ambiental S.A. da qual a Biogás Energia 
Ambiental S.A. é controladora da totalidade de 100% de suas ações. O valor recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso 
e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus 
valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período 
de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. m) Contas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos 
fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, 
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a 
pagar são apresentadas como passivo não circulante. As contas a pagar aos fornecedores são, inicialmente, reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. n)  Provisões: 
As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia 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. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar 
a obrigação, com o uso de uma taxa de desconto antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do 
dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo 
é reconhecido como despesa financeira. o) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos tomados são 
reconhecidos pelos valores efetivamente contratados. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados 
pelo valor contratado acrescido de encargos e juros proporcionais ao período incorrido, utilizando o método da taxa efetiva de 
juros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito 
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. A Companhia liquidou todos 
os contratos que mantinha à título de empréstimos e financiamentos. p) Capital social: Ações ordinárias são classificadas como 
patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto, são reconhecidos como passivo, exceto por 
determinação dos acionistas da Companhia.
9. Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018    
Caixa e bancos 258.163 626.741
Aplicações financeiras 11.006 172    
 269.169 626.913    
As aplicações financeiras de curto prazo são de alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
10.  Impostos a recuperar
Ativo circulante 2019 2018     
Imposto de renda (i) 291 984
PIS e Cofins (ii) 294.500 210.150
Outros (iii) 161.319 161.318    
 456.110 372.452    
(i) Refere-se basicamente a tributos de retenção na fonte sobre faturas e aplicações financeiras; (ii) Refere-se a créditos de PIS 
e Cofins apurados sob o regime da não cumulatividade sobre bens, serviços e insumos; (iii) Refere-se a Darf´s pagos a maior 
referente parcela de entrada no parcelamento especial de regularização tributária - PERT. A Companhia avalia possibilidade de 
recuperar tal montante no ano de 2020 através de pedido de restituição ou compensação via per/dcomp.
11. Depósitos judiciais 2019 2018    
Processo Administrativo - PERT (i) 3.255.567 -
Outros 18.378 18.378    
 3.273.945 18.378    
(i) Refere-se a discussão judicial junto a Secretaria da Receita Federal (SRF) para manutenção da empresa no programa de 
parcelamento especial de regularização tributária - PERT/PRT por divergência nas condições de habilitação.
12.  Partes relacionadas 2019 2018    
Ativo não circulante
Conta corrente a receber
Gás Verde S.A. (i) 4.289 4.288
São João Energia Ambiental S.A. (i) 25.924.379 18.453.712    
 25.928.668 18.458.000    
Passivo não circulante
Conta corrente a pagar
Arcadis Logos Energia S.A. (i) 16.348.739 3.213.077
S.A. Paulista de Construções (i) 6.944.461 6.944.462    
 23.293.200 10.157.539    
(i) Referem-se a operações de conta corrente intercias, sem atualização monetária com prazo de vencimento indeterminado.
13.  Investimentos Gás Verde (i) São João (ii) Total      
Saldo em 1º de janeiro de 2019 1.284.662 9.073.457 10.358.119
Resultado da equivalência patrimonial (1.284.662) (5.054.453) (6.339.115)      
Saldo em 31 de dezembro de 2019 -  4.019.004  4.019.004      
(i) A coligada Gás Verde S.A. encerrou o ano de 2019 com patrimônio líquido à descoberto, assim a equivalência patrimonial 
negativa foi reconhecida até o limite do custo investido, mantendo o investimento a custo “zero”. Para este investimento não foi 
reconhecida provisão para perdas dadas premissas previstas em lei; (ii) Investimento em processo de alienação no exercício de 
2020, vide notas 1(a) e 2.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)
Ativo Nota 2019 2018      
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 9 269.169 626.913
Impostos a recuperar 10 456.110 372.452
Adiantamento a fornecedores  26.864 79.483
Despesas antecipadas  103.002 13.092      
  855.145 1.091.940
Não Circulante
Depósitos judiciais 11 3.273.945 18.378
Partes relacionadas 12 25.928.668 18.458.000      
  29.202.613 18.476.378
Investimentos 13 4.019.004 10.358.119
Imobilizado 14 7.591.994 8.338.675
Intangível  3.281.628 3.278.709      
  44.095.239 40.451.881      

Total do Ativo  44.950.384 41.543.821      

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)
 Nota Capital Social  AFAC  Ações Próprias em Tesouraria  Prejuízos Acumulados  Total            
Saldo em 1º/01/2018  21 44.907.228 118.802.894 (5.200.000) (71.013.336) 87.496.786            
Aumento de capital  137.931.809 (118.802.894) - - 19.128.915
Redução de capital  (71.013.336) - - 71.013.336 -
Cancelamento de ações em tesouraria  - - 5.200.000 (5.200.000) -
Prejuízo do exercício  - - - (76.791.174) (76.791.174)            
Saldo em 31/12/2018  21  111.825.701  -  -  (81.991.174)  29.834.527            
Prejuízo do exercício  - - - (10.083.515) (10.083.515)            
Saldo em 31/12/2019  21  111.825.701  -  -  (92.074.689)  19.751.012            

Passivo  Nota  2019  2018      
Circulante
Fornecedores  21.782 120.043
Obrigações tributárias 15 16.834 19.562
Parcelamentos tributários 18 82.137 77.795
Obrigações sociais 16 193.501 187.212      
  314.254 404.612
Não Circulante
Obrigações tributárias 15 778.229 778.229
Provisão de contingência 19 600.000 -
Parcelamentos tributários 18 213.689 368.914
Partes relacionadas 12 23.293.200 10.157.539      
  24.885.118 11.304.682
Patrimônio Líquido
Capital social 19 111.825.701 111.825.701
Prejuízos acumulados  (92.074.689) (81.991.174)      
  19.751.012 29.834.527      
Total do Passivo e Patrimônio Líquido    44.950.384  41.543.821      

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras (em reais, exceto quando indicado de outra forma)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

 2019 2018    
Atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício  (10.083.515)  (76.791.174)
Depreciações e amortizações 755.714 800.380
Resultado de equivalência patrimonial 6.339.115 58.173.831
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 8.145.769    
 (2.988.686) (9.671.194)    
(Aumento)/Redução de ativos
Impostos a recuperar (83.658) (62.821)
Despesas antecipadas 52.620 (26.868)
Demais contas a receber (3.345.478) 192.727    
 (3.376.516) 103.038
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores (98.261) (428.335)
Obrigações tributárias (153.611) (186.100)
Obrigações sociais 6.289 47.154
Provisão de contingência 600.000 -    
 354.417 (567.281)    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais  (6.010.785)  (10.135.437)    
Atividades de investimentos
Adições ao imobilizado e intangível (11.952) (30.781)    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades de investimentos  (11.952)  (30.781)    
Atividades de financiamentos
Operações com partes relacionadas 5.664.994 (8.393.051)
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - (118.802.895)
Aumento de capital - 137.931.810    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades de financiamentos  5.664.994  10.735.864    
Aumento ou redução líquido em disponibilidade (357.743) 569.646
Modificações nas disponibilidades líquidas
Saldo no início do exercício 626.913 57.267
Saldo no final do exercício 269.170 626.913    
Aumento ou redução líquido em disponibilidade (357.743) 569.646    

 2019 2018    
Prejuízo líquido do exercício  (10.083.515)  (76.791.174)
Outros resultados abrangentes - -    
Resultado abrangente total (10.083.515) (76.791.174)    

Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)
 Nota 2019 2018      
Receita operacional bruta  53.550 28.503
Impostos sobre as vendas  (4.954) (2.637)
Devoluções/Abatimentos de vendas  - (3.384)      
Receita operacional líquida  48.596 22.482
Custos operacionais 20 (247.097) (351.163)      
Prejuízo bruto    (198.501)  (328.681)
Despesas operacionais
Administrativas e gerais 21 (2.765.252) (2.253.693)
Resultado financeiro 22 (24.933) (7.088.820)
Depreciações e amortizações  (755.714) (800.380)
Equivalência patrimonial 13 (6.339.115) (58.173.831)      
Prejuízo operacional    (10.083.515)  (68.645.405)      
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL    (10.083.515)  (68.645.405)
Imposto de renda e contribuição social - diferido  - (8.145.769)      
Prejuízo do exercício    (10.083.515)  (76.791.174)      
Quantidade de ações  68.317.552 68.317.552
Prejuízo por ação - R$  (0,15) (1,12)

22. Resultado financeiro 2019 2018    
Despesas financeiras
Juros passivos (25.333) (7.096.004)
Outros (2.838) (2.051)    
 (28.171) (7.098.055)    
Receitas financeiras
Juros ativos 40 584
Aplicações financeiras 2.893 7.885
Descontos obtidos 305 766    
 3.238 9.235    
Resultado financeiro (24.933) (7.088.820)
23. Gestão de riscos financeiros: As atividades da Companhia estão expostas a riscos financeiros, basicamente compostos 
por riscos de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, risco operacional e risco de capital. A Administração revisa e estabelece 
políticas para gestão de cada um desses riscos, enquanto que a alta administração da Companhia supervisiona a gestão dos 
mesmos. a) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento 
financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Em 31 de dezembro de 2019 a exposição máxima da Companhia era 
de R$ 269.169 referente ao caixa e equivalentes de caixa. b) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Companhia 
irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o 
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais, 
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. A tabela a seguir demonstra em detalhes o 
vencimento dos passivos financeiros apresentado nas demonstrações da Companhia:
 Até 1 ano Até 2 anos Total      
Fornecedores 21.782 - 21.782
Parcelamentos tributários 82.137 213.689 295.826      
 103.919 213.689 317.608      
Tipicamente, a Companhia garante que possuem caixa à vista suficiente para cumprir com despesas operacionais esperadas para 
um período mínimo de 60 dias, incluindo o cumprimento de obrigações financeiras; isto exclui o impacto potencial de circunstâncias 
extremas que não podem ser razoavelmente previstas, como desastres naturais. c) Risco de mercado: i. Risco de taxas de 
juros e inflação: o risco de taxas de juros decorre da parcela da dívida referenciada ao Certificado de depósito interbancário 
(CDI) e aplicações financeiras em CDI, que podem afetar negativamente as receitas ou despesas financeiras caso ocorra um 
movimento desfavorável nas taxas de juros e inflação. d) Risco operacional: Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou 
indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura das controladas e 
de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e 
de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. O objetivo das controladas é administrar o risco operacional para 
evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia. e) Gestão de capital: A política da Administração 
é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do investidor, credor e mercado e manter o desenvolvimento futuro do 
negócio. A Administração monitora os retornos sobre capital, também monitora o nível de dividendos para os acionistas e procura 
manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais adequados de endividamento e as vantagens e a 
segurança proporcionada por uma posição de capital saudável. A dívida da Companhia para relação ajustada do capital ao final 
do exercício é apresentada a seguir:
 2019 2018    
Total do passivo 25.199.372 11.709.294
(-) Caixa e equivalentes de caixa (269.169) (626.913)    
Dívida líquida (a) 24.930.203 11.082.381
Total do patrimônio líquido (b) 17.874.615 29.834.527
Relação da dívida sobre o capital (a/b) 1,39 0,37
f) Análise dos instrumentos financeiros: É apresentada a seguir uma tabela de comparação por classe de valor contábil e do 
valor justo dos instrumentos financeiros da Companhia apresentados nas demonstrações financeiras:
 2019 2018    
Ativos financeiros
Aplicações financeiras 11.006 172    
Total 11.006 172    
Passivos financeiros
Fornecedores 21.782 120.043    
Total 21.782 120.043    
Os valores desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial não diferem dos valores justos. Aplicações financeiras e 
fornecedores se aproximam de seus respectivos valores contábeis, em grande parte devido ao vencimento no curto prazo destes 
instrumentos. Análise da sensibilidade dos ativos e passivos financeiros: A Companhia não possui empréstimos financeiros, 
portanto não está suscetível a riscos desta natureza. g) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não tem por 
política efetuar operações com instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar ou de eliminar riscos inerentes à 
sua operação. 24. Cobertura de seguros (não auditado): A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para 
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia mantinha cobertura de seguros contra lucros cessantes, incêndio, explosão e 
riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, suficientes para cobrir eventuais perdas. 25. Avais, fianças e garantias: Em 31 
de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia não possuía ativos oferecidos em garantias a terceiros. 26. Eventos subsequentes: 
A Companhia está acompanhando os possíveis impactos do Coronavírus (COVID-19), seus reflexos na atividade econômica global, 
brasileira, e em seus negócios. Planos de contingências foram elaborados para manutenção adequada de suas operações sem 
prejuízos aos seus clientes e colaboradores. Apesar da rápida evolução do COVID-19 e de seus consequentes efeitos na economia 
brasileira, no curto prazo, até a data de autorização das demonstrações financeiras, a Companhia ainda não tem a percepção de 
riscos relevantes para os seus negócios, visto que não desenvolve atividades operacionais diretamente. Por sua vez, sua principal 
empresa controlada, São João Energia Ambiental S.A., tem contratos de longo prazo de venda de energia no mercado controlado 
(ACR) e, consequentemente, não está exposta a riscos quanto à continuidade dos negócios ou deficiência de caixa no longo prazo, 
mesmo que por ventura venha a ter alguma dificuldade com alguns clientes no curto prazo, que possam gerar impacto negativo nas 
operações financeiras durante o exercício de 2020.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Composição da Diretoria
 Sérgio Stacchini - Diretor Administrativo Financeiro Carlos Augusto Blóis Pêra - Diretor Técnico

Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0

Composição do Conselho de Administração
Carlos Augusto Blóis Pêra - Presidente Ubirajara Rodolpho Amorim Filho

Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva
Bruno Amorim Florêncio Pereira

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e acionistas Biogás Energia Ambiental S.A. - São Paulo - SP. Opinião sobre as demonstrações contábeis: 
Examinamos as demonstrações contábeis da Biogás Energia Ambiental S.A.  (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis 
e as demais notas explicativas. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Biogás Energia Ambiental S.A. em 31 de dezembro 
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações contábeis: 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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia, 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. Responsabilidades 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 Companhia 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 Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades 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. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 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 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 Companhia; • 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 Companhia. 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 Companhia a não mais se manter em continuidade 
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; • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria; • 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, 20 de abril de 2020.

BDO RCS Auditores Independentes SS Eduardo Affonso de Vasconcelos
CRC 2SP013846/O-1 Contador CRC 1SP166001/O-3

14.  Imobilizado  Móveis e  Máquinas e       Benfeitorias      Geração  Linha de
  utensílios  equipamentos  Veículos  Informática  em 3ºs  Usina de gás  Rede de gás  de energia  transmissão  Outros ativos  Total                      
Custo ou custo atribuído
Saldo em 1º/01/2018 62.495 241.340 126.936 166.192 1.483 9.717.249 6.388.162 10.517.266 156.968 910 27.379.001
Adições - - - - - - - 20.099 - - 20.099
Transferências - - - - - - - - - - -
Alienações - - - - - - - - - - -                      
Saldo em 31/12/2018  62.495  241.340  126.936  166.192  1.483  9.717.249  6.388.162  10.537.365  156.968  910  27.399.100                      
Adições - - - - - - - - - - -
Transferências - - - - - - - - - - -
Alienações - - - - - - - - - - -                      
Saldo em 31/12/2019  62.495  241.340  126.936  166.192  1.483  9.717.249  6.388.162  10.537.365  156.968  910  27.399.100                      
Depreciação e perdas no valor recuperável
Saldo em 1º/01/2018 (52.400) (131.140) (106.590) (153.590) (1.483) (9.607.584) (6.315.192) (1.874.486) (24.144) (273) (18.266.882)
Depreciação no período (1.716) (11.634) (1.879) (3.969) - (13.297) (47.790) (702.698) (10.469) (91) (793.543)
Alienações - - - - - - - - - - -                      
Saldo em 31/12/2018  (54.116)  (142.774)  (108.469)  (157.559)  (1.483)  (9.620.881)  (6.362.982)  (2.577.184)  (34.613)  (364)  (19.060.425)                      
Depreciação no período (1.569) (11.634) (1.879) (3.476) - (10.805) (3.958) (702.800) (10.469) (91) (746.681)
Alienações - - - - - - - - - - -                      
Saldo em 31/12/2019  (55.685)  (154.408)  (110.348)  (161.035)  (1.483)  (9.631.686)  (6.366.940)  (3.279.984)  (45.082)  (455)  (19.807.106)                      
Valor contábil
Em 1º/01/2018 10.095 110.200 20.346 12.602 - 109.665 72.970 8.642.780 132.824 637 9.112.119
Em 31/12/2018 8.379 98.566 18.467 8.633 - 96.368 25.180 7.960.181 122.355 546 8.338.675
Em 31/12/2019 6.810 86.932 16.588 5.157 - 85.563 21.222 7.257.381 111.886 455 7.591.994

15. Obrigações tributárias 2019 2018    
Federal
IRRF 16.369 16.835
CSRF 465 2.643
Multa Isolada - CSLL 778.229 778.229    
 795.063 797.707    
Municipal
ISS - 84
  -  84    
 795.063 797.791    
Passivo circulante 16.834 19.562
Passivo não circulante 778.229 778.229
16. Salários, férias e encargos sociais 2019 2018    
Salários e honorários a pagar 52.222 52.154
Provisão de férias e encargos sobre férias 25.322 24.100    
 77.544 76.254
Encargos sociais
INSS 16.455 16.311
FGTS 6.151 6.106
Parcelamento previdenciário 93.351 88.541    
 115.957 110.958    
 193.501 187.212    
17.  Provisões de contingência
Passivo não circulante  2019  2018     
Contingência trabalhista 600.000 -     
  600.000  -     
Refere-se a contingência referente à processo trabalhista movido contra a Companhia no ano de 2012, atualmente com 
probabilidade de perda provável conforme relatório dos advogados externos.
18.  Parcelamento tributário 2019 2018    
INSS 146.340 227.323
IRPJ 149.486 219.386
ICMS - -
CSRF - -    
 295.826 446.709    
Circulante 82.137 77.795
Não Circulante 213.689 368.914

Os parcelamentos tributários classificados a longo prazo tem os seguintes vencimentos anuais:
Ano Em reais   
2021 129.133
2022 84.556   
 213.689   
19.  Patrimônio  líquido:  a)  Capital  social:  Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o capital social da Companhia é de 
R$ 111.825.701 dividido em 68.317.552 ações, sendo 34.158.776 ações ordinárias e nominativas, de uma só classe, todas sem 
valor nominal e 34.158.776 ações preferenciais e nominativas, de uma só classe, todas sem valor nominal, inteiramente subscrito 
e integralizado em moeda corrente nacional. b) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada 
exercício social, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. c)  Prejuízos acumulados: 
A Companhia apurou prejuízo no exercício de 2019. Caso tivesse apurado lucro no exercício, a destinação final seria efetuada 
em Assembleia a ser realizada futuramente, a qual observará a adequação do saldo aos limites previstos no artigo 199 da Lei 
nº 6.404/76. d) Remuneração aos acionistas: Os acionistas terão direito a um dividendo mínimo anual correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das S.A. (se aplicável).
20. Custo operacionais 2019 2018    
Serviços prestados pessoa jurídica 144.514 15.773
Custos com locação 51.050 -
Manutenção preventiva/corretiva - 200.928
Ganhos com créditos do PIS/Cofins (86.894) (109.313)
Custos crédito carbono 49.560 159.700
Consumo água/energia elétrica 40.252 -
Expediente 41.246 -
Demais custos 7.369 84.075    
Custos dos produtos vendidos 247.097 351.163    
21. Despesas administrativas e gerais 2019 2018    
Despesas com pessoal 660.339 652.774
Encargos sociais sobre custos com pessoal 214.724 211.476
Benefícios aos empregados 42.878 47.094
Serviços prestados pessoa jurídica 446.758 551.413
Seguros 359.840 303.163
Despesas com locação 33.635 33.684
Provisões para contingências 600.000 -
Despesas tributárias 382.613 433.091
Outras 24.465 20.998    
Despesas administrativas e gerais 2.765.252 2.253.693    
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Matéria de capa

“Ao transformar 
o desconhecido 
em conhecido, 

as empresas 
podem cuidar 

melhor do hoje 
para que possam 

levar o amanhã ao 
próximo nível.

São Paulo, sábado a terça-feira, 23 a 26 de maio de 20206

Pixabay

Paul Beavers (*)

À medida que as empresas e os CIOs 
avançam em 2020, precisam abordar 
a crescente convergência de serviços 

e operações de TI com tecnologias que for-
necem uma visão completa de seu cenário, 
a fim de aprimorar a tomada de decisão e 
as experiências ao seu redor em função da 
nova realidade global.

Sem uma visão completa de todas as áre-
as da empresa é difícil entender onde ela 
estava, tornando ainda mais difícil prever 
para onde ela está indo. É aí que entra a 
inteligência artificial. Mais do que uma 
palavra da moda, implementar inteligência 
artificial permite que as empresas se afastem 
dos sistemas legados e obtenham uma série 
de benefícios, como:

•	 Melhor aprendizado, previsão, 
análise e automação - com acesso 
a dados em tempo real, as empresas 
podem tomar decisões assertivas.

•	 Saber se os ativos estão na nuvem 
ou em on-premise - em vez de ter 
uma miscelânia de soluções que não 
funcionam juntas, a interconectividade 
e a comunicação entre as equipes se 
tornam o padrão.

•	 Entender os níveis de gastos e o uso de recursos 
- uma visão completa dos recursos e das alocações de 
orçamento contribui para um forecast mais assertivo 
e melhor alocação do investimento.

•	 Conhecer os problemas antes dos clientes - pro-
teger os dados é uma prioridade para os seus negócios 
e para seus clientes.

 Essa abordagem não apenas ajuda no gerenciamento e 
na produtividade dos projetos como também aprimora 

de TI para priorizar seu tempo e recursos 
com eficiência. Isso não apenas permite 
que eles mudem seu foco para projetos 
mais criativos para o crescimento da em-
presa como também cria uma experiência 
excepcional para os funcionários.

Essa abordagem ajuda no gerenciamento 
e na produtividade do projeto, além de 
aprimorar as experiências dos funcionários, 
convergindo recursos disponíveis e muitas 
vezes esquecidos com uma única visão da 
tecnologia de uma empresa. Ao transformar 
o desconhecido em conhecido, as empresas 
podem cuidar melhor do hoje para que 
possam levar o amanhã ao próximo nível.

•					Unificando operações e serviços 
de TI - Ao convergir operações e serviços 
de TI em uma plataforma unificada, as em-
presas têm um ponto único para visualizar 
os recursos e as tecnologias disponíveis, 
permitindo que monitorem, descubram, 
otimizem, corrijam e prestem serviços de 
forma proativa. Isso não apenas simplifica 
o dia a dia, como também protege seus 
clientes contra as vulnerabilidades de se-
gurança e permite a otimização contínua 
dos custos. 

Por exemplo, ao transformar o desco-
nhecido em conhecido, as empresas ficam 
cientes de suas vulnerabilidades e possí-

veis pontos cegos. Isso permite que solucionem a situação 
proativamente antes de que 
se torne um problema sério, 
sendo especialmente útil no 
caso de vulnerabilidades de 
segurança. Identificando pos-
síveis fragilidades, as empre-
sas podem emitir correções 
antes que a vulnerabilidade 
seja explorada, protegendo 
a empresa e seus clientes.

Ao entender onde seus 
recursos estão sendo usados, 
as empresas podem prever 
melhor o futuro, permitindo a 
otimização contínua dos cus-
tos. Tomemos como exemplo 
os serviços de assinatura: com que frequência os consumi-
dores continuam a pagar mensalidades por aplicativos ou 
serviços que raramente usam, se é que alguma vez usam? 

Eles simplesmente esquecem que estão registrados para 
um serviço específico e, como o custo é mínimo, eles não 
veem o impacto em sua conta bancária. O mesmo pode ser 
verdade em uma empresa; sem a visibilidade dos recursos 
utilizados e das alocações orçamentárias, uma empresa 
pode se ver subutilizando um recurso existente ou pagando 
demais por um que não está sendo utilizado.

Com a ajuda de uma visão completa e holística das opera-
ções e serviços de TI, as empresas autônomas digitais podem 
acessar informações, analisá-las com rapidez e eficiência 
e prever o que virá a seguir - tudo para proporcionar uma 
experiência superior a seus funcionários e clientes.

 (*) - É Vice President de Products da BMC Software.

As empresas de hoje estão vivendo um tsunami de tendências como Multi-Cloud e Multi-Device, entre tantas outras, o que dificulta a percepção de 
como as equipes estão funcionando, um fenômeno especialmente verdadeiro dentro da área de TI. Os desafios são muitos, 

desde a falta de comunicação até conhecimento incompleto sobre processos e perspectivas. 

as experiências dos funcionários, convergindo recursos 
disponíveis e muitas vezes esquecidos com uma única 
visão da tecnologia de uma empresa. 

•	 Oferecendo experiência de consumidor - O uso de 
inteligência artificial, serviços e operações de TI ficam 
sincronizados para entregar experiências que melhorem 
os workflows entre as equipes e aumentem a produtivida-
de. Por exemplo, redefinir a maneira como os problemas 
são relatados com uma experiência omni-channel. 

O uso de um chatbot para automatizar tarefas rotineiras 
e fornecer serviços em toda a empresa libera as equipes 

VISãO COMplETA

InTElIgênCIA ArTIfICIAl pArA EMprESAS OfErECErEM 
SErVIçOS E OpErAçõES dE próxIMA gErAçãO
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Trabalho e renda em 
um mundo muito além 

da pandemia

Os que não podem 
trabalhar e que tem 
carteira assinada, 
sentem que seu 
emprego está em 
risco

Poucas coisas causam 
mais angústias a uma 
pessoa do que repor-

tagens dizendo que a sua 
profissão pode desaparecer 
dentro de poucos anos 
por conta da inteligência 
artificial ou automação. 
E é preciso que você se 
reinvente. Para os jovens 
prestes a decidir qual curso 
superior é o melhor para 
eles, é dito que a profissão 
que vão exercer no futuro 
possivelmente ainda não foi 
inventada. 

A esse pano de fundo, 
acrescente uma pandemia 
que força milhões de pes-
soas a ficar em casa. Alguns 
poucos conseguem traba-
lhar de casa (home office), 
outros precisam continuar 
trabalhando (setores es-
senciais) e a grande maioria 
não tem como trabalhar. Os 
que não podem trabalhar e 
que tem carteira assinada, 
sentem que seu emprego 
está em risco. Os desempre-
gados não conseguem obter 
emprego nesse momento 
e muitas vezes não podem 
ficar em isolamento, pois 
precisam trabalhar para 
trazer comida para dentro 
de casa. 

Essa pandemia pode nos 
dar pistas sobre o rumo 
que o mercado de traba-
lho deve tomar. De uma 
maneira geral, aqueles que 
estão trabalhando de casa, 
estão em profissões que são 
ligadas ao futuro e aquelas 
que foram dispensadas 
do trabalho (empregadas 
ou não) correm um risco 
maior, não necessariamen-
te de desaparecer, mas de 
ter uma perda relativa de 
importância e de renda. 

Em economia, o salário 
é uma função da produção 
marginal do trabalho, ou 
seja, se a produtividade 
do trabalhador aumentar 
o seu salário tende a au-
mentar. Para as profissões 
que fazem uso intensivo de 
novas tecnologias, a produ-
tividade tende a ser alta e os 
salários também. Diz-se que 
essas profissões são as que 
demandam “mão de obra 
qualificada” e as profissões 
que usam tecnologias tradi-
cionais, isto é, tecnologias 
que não exigem estudos são 
chamadas de “mão de obra 
sem qualificação”. 

Para o país crescer com 
qualidade de modo susten-
tável, tenho que repetir um 
velho bordão: é necessário 
investir na educação. Hoje, 
já há muitas vagas de tra-
balho que não são preen-
chidas por conta da falta 
de mão de obra qualificada. 
No futuro essa demanda 
será maior e o nosso siste-
ma de educação terá que 
suprir, caso contrário, as 

empresas buscarão esses 
profissionais no exterior e 
os brasileiros ficarão com 
empregos de baixa quali-
ficação, subempregos no 
mercado informal. 

Também o custo da edu-
cação tem que diminuir. O 
exemplo do mercado de 
profissionais de informática 
pode ser um exemplo de 
como todo o sistema de 
educação pode ser orien-
tado a partir do ensino 
médio. As empresas exigem 
certificados profissionais 
dos candidatos, atestando 
se ele domina alguma lin-
guagem de programação ou 
ferramenta computacional. 
Ou o candidato tem que 
cumprir uma determinada 
tarefa/projeto. A formação 
formal não é o mais im-
portante. Dessa forma, as 
pessoas podem orientar a 
sua formação naquilo em 
que ela se sinta apta a exer-
cer e que ela seja atraída e 
estimulada. 

O mercado de trabalho 
tende a sofrer a turbulên-
cia natural das inovações 
tecnológicas. E isso é de-
sejável. Em uma economia 
pujante é importante que 
os profissionais sejam es-
timulados a assumir riscos 
até para virarem empresá-
rios. O Brasil (ainda) não 
oferece um ambiente de 
negócios em que empreen-
dedores se sintam atraídos 
a investir em atividade pro-
dutiva. Para inovar, os erros 
e falhas são inevitáveis. 

Para termos empresas 
inovadoras, temos que 
criar um ambiente em que 
empresas que falhem não 
sejam (excessivamente) 
penalizadas. Assim como 
um investidor de venture 
capital que aposta em 10 
start-ups, sabe que poucas 
conseguirão sobreviver e 
talvez uma irá dar lucro, 
mas esse lucro compensará 
o dinheiro investido nas ou-
tras nove. E os profissionais 
das empresas que falharam, 
aprenderão muito com 
o processo e terão mais 
chances vencer no futuro. 

As empresas também têm 
que aprender a incentivar 
a criatividade e a inovação 
entre seus profissionais, 
criando projetos, que po-
dem ser transformados em 
empresas independentes 
(spin-off). Esse pode ser 
um modelo para atrair 
e reter talentos em um 
mundo onde o recurso mais 
escasso não é o capital, mas 
sim ideias. 

Nenhuma tecnologia 
como a Inteligência Arti-
ficial conseguiu ter ideias, 
e não há expectativa que 
isso se concretize. Somente 
humanos podem ter ideias. 
Por isso temos que investir 
e valorizar nossa gente, os 
recursos humanos, recur-
sos criativos, geradores de 
riquezas. 

(*) - Graduado em Economia, mestre 
e doutor em Administração 

de Empresas, é professor 
da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.
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Com todo o desen-
volvimento propor-
cionado pelo nú-

mero cada vez maior de 
aplicações de inteligência 
artificial nas mais diferen-
tes indústrias e áreas de 
conhecimento, vale ainda 
questionar se é estrita-
mente necessário possuir 
uma inteligência artificial 
altamente sofisticada para 
alavancar o negócio de sua 
empresa? - A resposta é: 
DEPENDE. Alguns fatores 
podem ser bastante escla-
recedores para sustentar 
essa resposta e ajudar a 
entender em que contextos 
o uso de uma inteligência 
artificial mais robusta pode 
ser necessário e, de verda-
de, gerar resultados con-
cretos para as empresas.
	 •	Fator	 “Precisão”	 – 

Diferentes aplicações 
de inteligência artifi-
cial podem demandar 
distintos graus de pre-
cisão para começarem 
a funcionar de forma 
segura. Por exemplo, 
um carro autônomo, até 
por transportar vidas, 
deve ser muito mais 
preciso que um sistema 
para oferta de produtos 
na internet, que pode 
começar mais simples 
e ir sendo aperfeiçoado 
ao longo do tempo.

	 •	Fator	 “Adaptação”	
– Uma vez mais, de-
pendendo do tipo de 
aplicação, pode ser 
necessário um nível 
mais alto de sofistica-
ção e capacidade de 
adaptação do algoritmo 
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Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do
Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 01 de junho de 2020,
às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Anto-
nio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovar a eleição de um Diretor para ocupar o cargo vago na Dire-
toria; Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem
apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da ins-
tituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02
(dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações
ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procura-
ção deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 28 de maio de 2020.
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter ex-
cepcional, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessi-
dade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o
e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como
a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as reco-
mendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão
ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organi-
zação Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 22 de maio de 2020.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente.

Inteligência Artificial: 
quando menos agora, pode 

significar mais depois
Em projetos envolvendo inteligência artificial, menos pode significar mais

Quando usamos mode-
los “caixa preta” como 
florestas aleatórias ou 
redes neurais, não é 
tão simples identificar 
e interpretar todos os 
fatores que impactaram 
em uma determinada 
decisão, o que limita 
o poder de aceitação 
desses métodos para 
tomada de decisão de 
forma massificada. 

Um contraponto é quan-
do precisamos usar inteli-
gência artificial para reco-
nhecer um rosto humano, 
no caso de uma aplicação 
de biometria facial. Nesse 
caso, a acurácia e veloci-
dade do algoritmo, para 
identificar corretamente 
a pessoa, são muito mais 
relevantes que os critérios 
utilizados pelo algoritmo 
para reconhecimento da 
imagem.

Assim, toda vez que uma 
empresa tenha um determi-
nado problema de negócio 
que precise ser resolvi-
do usando algoritmos de 
aprendizado de máquina, 
estes fatores “Precisão”, 
“Adaptação”, “Facilidade 
de implementação”, “Time 
to value” e “Intepretabilida-
de” precisam ser analisados 
de forma antecipada, de 
forma a definir o que pode 
ser mais adequado e trazer 
resultados mais concretos 
para a resolução do proble-
ma em questão. 

Assim como na vida, 
também em projetos envol-
vendo inteligência artificial, 
menos pode significar mais.

(*) - É especialista em 
Analytics da FICO.

a novos eventos. Por 
exemplo, modelos pre-
ditivos de prevenção à 
fraude potencialmente 
necessitam ter uma ca-
racterística muito mais 
autoadaptativa, por 
conta de reagirem ra-
pidamente a quaisquer 
mudanças de padrões 
no comportamento dos 
clientes (fraudadores e 
clientes normais).

	 •	Fator	 “Facilidade	
de	 implementação”	
– Abordagens mais 
complexas, como as 
envolvendo redes neu-
rais e outros algoritmos 
“caixa preta” tendem a 
ser mais complexos de 
serem implementados 
que sistemas baseados 
em modelos estatísticos 
abertos, como regres-
são linear e regressão 
logística, que podem 
ser muito mais facil-
mente codificados em 
sistemas comerciais da 
maioria das empresas. 
Se esse for o caso, por 
que razão não começar 
utilizando abordagens 
mais simples, que ge-
rem valor real ($$$) 

mais rapidamente e, a 
partir daí, desenhar um 
plano de evolução e os 
ganhos gerados pelo 
uso de algoritmos mais 
sofisticados?

	 •	Fator	“Time	to	Value” 
– Tem relação direta 
com o item anterior, um 
modelo mais simples 
que seja mais facil-
mente compreendido 
pela companhia e que 
possui menos entraves 
de implementação pode 
gerar ganhos mais rapi-
damente e “patrocinar” 
novos ganhos, advindos 
do uso de metodologias 
mais robustas que po-
dem surfar na onda de 
um projeto inicial bem 
implementado.

	 •	Fator	“Interpretabi-
lidade” – Em diversos 
setores, há um nível de 
regulação que dificulta 
o uso de algoritmos “cai-
xa preta” para tomada 
de decisão. Entre eles, 
está o setor financei-
ro, em que as regras 
de tomada de decisão 
para gestão de risco 
precisam ser claras e o 
mais objetivas possível. 

Diretoria: Eli Kattan - Diretor                                    Técnico Contábil - Luciano Nunes Paiva - CRC-1SC020434/O-5

Kadaplast Participações S/A
CNPJ: 09.547.903/0001-61

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 - Em Reais

Demonstrações de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta/(+) Dividendos recebidos 879.797,69 814.547,43 
(=) Receita Líquida 879.797,69 814.547,43 
(-) Despesas Administrativas (2.644,45) (2.439,80)
(-) Despesas Tributárias (364,45) (7.165,92)
(=) Lucro Operacional 876.788,79 804.941,71 
(=) Lucro Contábil Líquido antes CSSL/IRPJ 876.788,79 804.941,71 
(=) Lucro/Resultado do Exercício 876.788,79 804.941,71

Balanços Patrimoniais 31/12/2019 31/12/2018
Ativo 10.229.731,38 8.855.422,39 
Ativo Circulante 419.149,38 378.168,39 
Disponível 100,00 100,00 
Banco Conta Movimento 268.184,35 227.203,36 
Impostos a Recuperar 150.865,03 150.865,03 
Ativo Permanente 9.810.582,00 8.477.254,00 
Investimentos I 8.477.254,00 8.477.254,00 
Investimentos II 1.333.328,00 -

Balanços Patrimoniais 31/12/2019 31/12/2018
Passivo 10.229.731,38 8.855.422,39 
Passivo Circulante 1.333.328,00 - 
Obrigações 1.333.328,00 - 
Patrimônio Líquido 8.896.403,38 8.855.422,39 
Capital Social 8.478.254,00 8.478.254,00 
Capital Social a Integralizar (900,00) (900,00)
Reserva Legal 140.848,27 97.008,83 
Lucros (Prejuízos) Acumulados 278.201,11 281.059,57

A Íntegra das Demonstrações Financeiras
estão à disposição dos acionistas na sede social.

Ativo                                                     Controladora             Consolidado
Circulante        2019        2018        2019          2018
Caixa e equivalentes de caixa  13.480   27.534   18.383   37.329 
Contas a receber de clientes  38.041   36.089   47.039   45.533 
Estoques  2.413   1.991   5.080   5.114 
Impostos a recuperar   11.887   7.758   17.498   10.174 
Ativo mantido para venda  9.800   -   9.800   - 
Outros créditos  1.685   5.185   5.067   5.696 
Total do Ativo Circulante  77.306   78.557   102.867   103.846 
Não Circulante    
Contas a receber de clientes  102   1.424   14.067   13.329 
Impostos a recuperar  1.671   2.484   1.759   2.568 
Impostos diferidos  -   5.403   6.775   15.721 
Instrumentos financeiros  11.097   20.352   11.097   20.352 
Outros créditos  760   1.005   760   1.006 
Ativos de direito de uso  8.890   -   8.890   - 
Investimentos  70.317   87.823   -   12.369 
Imobilizado  320.152   320.249   379.804   379.836 
Intangível  12.933   14.140   15.005   17.690 
Total do ativo não circulante  425.922   452.880   438.157   462.871 
Total do ativo  503.228   531.437   541.024   566.717 

Passivo e Patrimônio Líquido             Controladora      Consolidado
Circulante      2019      2018      2019      2018
Empréstimos e financiamentos  39.486   42.791   45.722   49.345 
Fornecedores  7.082   8.168   11.265   12.686 
Passivo de Arrendamento  1.682   -   1.682   - 
Impostos e contribuições a recolher  2.991   3.586   6.177   8.066 
Salários, provisões e encargos sociais  6.216   5.584   6.494   5.716 
Adiantamentos de clientes  2.784   2.783   2.805   2.805 
Outras contas a pagar  3.813   17.704   3.933   17.710 
Instrumentos financeiros  -   -   90   35 
Total do passivo circulante  64.054   80.616   78.168   96.363 
Não Circulante  46.593   76.259   70.275   95.792
Empréstimos e financiamentos  38.575   76.259   61.262   95.701 
Passivo de Arrendamento  7.546   -   7.546   - 
Impostos e contribuições a recolher  -   -   995   91 
Impostos diferidos  472   -   472   - 
Patrimônio Líquido  392.581   374.562   392.581   374.562
Capital social  338.878   338.878   338.878   338.878 
Reserva de lucros  53.846   35.537   53.846   35.537 
Ajuste de avaliação patrimonial  (143)  147   (143)  147 
Total do Passivo e
 Patrimônio Líquido  503.228   531.437   541.024   566.717 

                                                                 Controladora           Consolidado
        2019        2018      2019      2018
Receita Operacional  183.382   167.735  236.777  181.331 
Custo dos Produtos Vendidos
 e Serviços Prestados  (117.587)  (110.534)  (172.561)  (120.999)
Lucro Bruto  65.795   57.201   64.216   60.332 
Receitas (Despesas) Operacionais    
Despesas administrativas e gerais  (29.107)  (26.760)  (29.525)  (27.221)
Outras receitas
 (despesas) operacionais  (4.768)  14.567   (5.114)  13.679 
Equivalência patrimonial  2.326   5.367   5.200   4.755 
  34.246   50.375   34.777   51.545 
Resultado Financeiro    
Despesas financeiras  (9.446)  (12.551)  (11.239)  (13.219)
Receitas financeiras  2.158   4.474   7.104   4.803 
  (7.288)  (8.077)  (4.135)  (8.416)
Lucro Operacional e Antes do 
IR e da CS  26.958   42.298   30.642   43.129 
IR e CS: Diferidos  (5.886)  (11.704)  (9.570)  (12.535)
Correntes  (2.763)  (1.073)  (2.763)  (1.073)
Lucro Líquido do Exercício  18.309   29.521   18.309   29.521 
Lucro por Ação - R$  0,05   0,09   0,05   0,09 

                                                                  Controladora       Consolidado
      2019      2018     2019     2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais   
Lucro líquido do exercício  18.309   29.521   18.309   29.521 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido  
gerado pelas atividades operacionais:     
Depreciação e amortização  36.452   34.349   42.257   35.729 
Provisão para perda esperada  435   -   435   - 
Redução ao valor
 recuperável - Imobilizado  1.448   1.648   1.448   1.648 
Redução ao valor recuperável - Ativo não
 circulante mantido para venda  6.452   -   6.452   - 
Despesa de juros/encargos
 sobre empréstimos  6.562   9.647   8.237   10.164 
Despesa de juros/encargos
 sobre arrendamento  590   -   590   - 
Outras Receitas financeiras  (652)  (280)  (652)  (309)
Perda (ganho) na venda/
baixa do imobilizado  678   (2.312)  3.950   (2.312)
IR e CS diferidos  5.886   11.704   9.570   12.535 
Provisão para contingências  -   70   -   70 
Equivalência patrimonial  (2.326)  (5.367)  (5.200)  (4.755)
(Ganho) ajuste de Compra Vantajosa  646   (13.626)  646   (13.630)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:       
Contas a receber de clientes  (1.065)  (2.133)  (2.678)  (4.539)
Estoques  (422)  (496)  34   (571)
Outros créditos  1.832   (1.506)  (1.112)  (2.034)
Impostos a recuperar  (2.664)  5.733   (5.911)  4.932 
Aumento (redução) nos passivos operacionais:   
Fornecedores  (794)  1.236   (1.130)  394 
Impostos e contribuições a recolher  (595)  1.608   (938)  4.827 
Salários e encargos a pagar  632   (236)  778   (221)
Adiantamento de clientes  (1)  1   112   22 
Caixa gerado pelas
 atividades operacionais  71.403   69.561   75.197   71.471 
Juros pagos  (6.472)  (9.389)  (8.173)  (9.784)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais  64.931   60.172   67.024   61.687 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento   
Aquisições de ativo
 imobilizado e intangível  (34.462)  (15.735)  (44.047)  (15.962)
Aquisição de controladas em conjunto  -   (1.737)  -   (1.737)
Aquisição de controlada  (13.549)  (43.906)  (13.549)  (33.508)
Recebimento de dividendos  3.224   27   3.224   27 
Recebimento na venda
 de ativo imobilizado  12   5.873   12   5.873 
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento  (44.775)  (55.478)  (54.360)  (45.307)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento   
Captações de
 empréstimos e financiamentos  -   -   9.000   - 
Pagamento de contraprestação
 de arrendamento  (2.286)  -   (2.286)  - 
Empréstimos pagos (principal)  (31.924)  (30.065)  (38.324)  (31.956)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento  (34.210)  (30.065)  (31.610)  (31.956)
Redução do Saldo de Caixa e
 Equivalentes de Caixa  (14.054)  (25.371)  (18.946)  (15.576)
Saldo no início do exercício  27.534   52.905   37.329   52.905 
Saldo no fim do exercício  13.480   27.534   18.383   37.329 
Redução do Saldo de
 Caixa e Equivalentes de Caixa  (14.054)  (25.371)  (18.946)  (15.576)

                                                           Controladora           Consolidado
        2019        2018      2019      2018
Lucro Líquido do Exercício  18.309   29.521   18.309   29.521 
Perdas em Operações com    
Item que será posteriormente
 reconhecido no resultado:  
“Hedge” de fluxo de caixa, 
líquido do imposto de renda e da
 contribuição social  (290)  139   (290)  139 
Resultado Abrangente Total  18.019   29.660   18.019   29.660 

         Reservas de lucros  Ajuste de  
 Capital Reserva Retenção avaliação  Lucros
       social          legal    de lucros    patrimonial    acumulados           Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  338.878   2.153   3.863   8   -   344.902 
Outros resultados abrangentes do exercício  -   -   -   139   -   139 
Lucro do exercício  -   -   -   -   29.521   29.521 
Reserva legal  -   1.476   -   -   (1.476)  - 
Transferência para reservas  -   -   28.045   -   (28.045)  - 
SSaldos em 31 de Dezembro de 2018  338.878   3.629   31.908   147   -   374.562 
Outros resultados abrangentes do exercício  -   -   -   (290)  -   (290)
Lucro do exercício  -   -   -   -   18.309   18.309 
Reserva legal  -   916   -   -   (916)  - 
Transferência para reservas  -   -   17.393   -   (17.393)  - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  338.878   4.545   49.301   (143)  -   392.581 

Demonstrações do Resultado para os Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018

 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)

Mensagem da Administração. Prezados acionistas: Em conformidade às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 07 de abril de 2020.                                                 A Administração

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - (Companhia fechada)

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)

A Diretoria

Contador: 
Julio Cesar Yassuhira
CRC 1SP 219965/O-1

A Companhia optou pela publicação resumida das 
Demonstrações Financeiras que estão disponíveis 

na sede da empresa,em sua integra, acompanhadas 
do relatório dos auditores independentes.

Demonstrações do Resultado Abrangente para os
 Exercícios Findosem 31 de Dezembro de 2019 e de 2018

 (Em milhares de reais - R$)

Lojas de shopping 
fechadas já 
deixaram 120 mil 
desempregados

Dados preliminares da AL-
SHOP (Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping), 
apontam que o fechamento 
de boa parte das lojas por 
cerca de dois meses já re-
sultou em cerca de 120 mil 
desempregados. A associa-
ção, que representa 105 mil 
lojas em todo o país, estima 
que 15 mil lojas não devem 
mais reabrir  devido à crise 
econômica gerada pela pan-
demia.

“Essa situação vai piorar 
se governadores e prefei-
tos não determinarem a 
reabertura gradual e cui-
dadosa da economia. Dados 
mostram que a arrecadação 
federal de impostos é a 
menor em 13 anos, porém 
mais de 4.000 municípios 
tem condições de permitir 
a reabertura, pois tem baixa 
ocupação de UTI´s. Perce-
bemos que a OMS sempre 
fez a recomendação para 
que as pessoas ficassem em 
casa, mas nos últimos 15 
dias a mesma organização 
tem dito o contrário em 
países de economia frágil 
como o Brasil.”, aponta 
Nabil Sahyoun, presidente 
da ALSHOP. 

A entidade defende uma 
reabertura gradual do co-
mércio e exige a apresenta-
ção de um plano específico 
em estados como São Paulo. 
A associação aprova medidas 
restritivas já adotadas pelo 
comércio em estados como 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e Minas 
Gerais (AI/Alshop). 
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Como a crise fez 
o futuro do trabalho 
chegar mais rápido 

A maioria das 
empresas teve que 
reformular o modo 
como trabalha no dia 
a dia, para funcionar 
num regime de 
distanciamento físico

Antes da pandemia, 
mais de 60% das 
empresas brasileiras 

não tinham um programa 
de trabalho remoto. Dentro 
desta maioria, muitas ti-
nham dúvidas se o trabalho 
remoto funcionava, ou se 
estavam preparados estru-
turalmente para seguir com 
esse modelo. Foram obriga-
das a avançar muitos passos 
em poucos dias, enfren-
tando mudanças drásticas 
nos modos de se conectar 
com a equipe, na gestão 
dos próprios horários e na 
organização de trabalhar em 
lugares novos e distribuídos, 
como as próprias casas dos 
colaboradores. 

Aprendemos muito neste 
período. Tenho notado, em 
quase todos os executivos 
com quem eu falo, uma 
vontade grande de absorver 
os aprendizados da pande-
mia para modernizar ainda 
mais o jeito de trabalhar, 
acelerando a chegada do tão 
falado “futuro do trabalho”. 
Muitos de nós começaremos 
a voltar para o escritório 
nas próximas semanas e 
meses, no entanto, não 
voltaremos para o mundo 
de trabalho como era antes. 
Depois de várias semanas de 
quarentena, nos tornamos 
“especialistas” em trabalho 
remoto. 

Mas quais são as outras 
modernizações no jeito de 
trabalhar que a crise está 
acelerando? Para responder 
a essa pergunta, é importan-
te analisar a maior revolução 
no mercado de trabalho das 
últimas décadas, que tam-
bém nos trouxe à primeira 
onda de trabalho remoto: a 
chegada da economia sob 
demanda. 

Nos Estados Unidos (de 
onde temos dados um pouco 
mais robustos), a econo-
mia sob demanda nasceu 
depois da crise financeira 
de 2008-09 e tem crescido 
por volta de 50% ao ano, se 
tornando um dos elemen-
tos mais fundamentais da 
economia americana. Se-
gundo pesquisas feitas por 
acadêmicos de Princeton 
e Harvard, estima-se que 
a economia sob demanda 
,junto com outras formas 
de “trabalho alternativo”, foi 
essencialmente responsável 
por todos os novos postos 
de trabalho nos Estados 
Unidos entre 2005 e 2015. 

O crescimento exponen-
cial do setor sob demanda 
se deve não apenas aos 

serviços novos oferecidos 
aos consumidores, como o 
transporte sob demanda, 
mas também às formas di-
ferentes de trabalhar, que 
trazem vantagens reais para 
os trabalhadores. Para mim, 
além do trabalho remoto, 
o melhor exemplo disso é 
o pagamento instantâneo 
ao trabalhador, o que está 
sendo trazido às empresas 
mais tradicionais na forma 
de produtos de “salário sob 
demanda”. 

O salário sob demanda é 
um conceito muito simples 
que, assim como o trabalho 
remoto, tem ligação direta 
com a chegada da economia 
sob demanda. Ele permite 
que o trabalhador tenha 
acesso instantâneo à parte 
performada do seu salário, 
através de um aplicativo. 
Por volta de 5 anos atrás, 
o benefício começou a 
penetrar a economia mais 
tradicional nos Estados 
Unidos, onde hoje já é co-
mum. Um ótimo exemplo 
disso é o Walmart,maior 
empregador no setor pri-
vado americano, que não 
apenas oferece serviços de 
salário sob demanda para 
seus funcionários, como 
também subsidia o uso. 

As vantagens são múlti-
plas, para o trabalhador e 
para a empresa. Conseguir 
chegar ao fim do mês sem 
se endividar com produtos 
caros de crédito e entender 
melhor seus ganhos e gas-
tos diário, criando hábitos 
financeiros mais saudáveis, 
são algumas delas para o 
trabalhador. Para as empre-
sas, pesquisas já revelam 
funcionários mais engajados 
e com menos absenteísmo, 
além de trazer vantagens 
financeiras para a própria 
empresa, uma vez que o 
produto pode financiar as 
folhas de pagamento duran-
te o período de crise. 

Estamos ainda passando 
por um momento muito 
difícil, delicado e cheio de 
incertezas. Para as milhões 
de pessoas afetadas dire-
tamente o enorme custo 
humano desta pandemia 
nunca será recompensa-
do. E, como vimos com a 
chegada da economia sob 
demanda depois da crise 
de 2008-09, estes momen-
tos de crise são também 
momentos de aceleração 
de mudança. Hoje já somos 
“especialistas” em trabalho 
remoto. 

Tenho certeza que o nosso 
foco adicional em maneiras 
mais modernas de trabalho 
vai acelerar a penetração 
destes elementos (como o 
salário sob demanda!) que 
fazem parte do “futuro do 
trabalho”. 

(*) - Advogado de formação, é Chief 
Operating Officer (COO) da Xerpa.

John Delaney (*)

Expectativa de 
Inflação dos 
Consumidores 
recuou em 
maio

A expectativa de inflação 
dos consumidores brasi-
leiros para os próximos 12 
meses recuou 0,3 ponto 
percentual em maio, para 
4,8%, retornando ao míni-
mo valor da série histórica. 
Em relação ao mesmo mês 
do ano anterior, houve 
redução de 0,6 ponto per-
centual. 

“Após o susto com a 
aceleração dos preços dos 
alimentos no final de mar-
ço e abril, a expectativa de 
inflação dos consumidores 
volta ao menor nível da série 
histórica. Esse resultado é 
reflexo tanto de um cenário 
atípico de deflação de alguns 
dos principais itens, quanto 
da expectativa do mercado 
de valores cada vez menores 
para a inflação oficial (Ipca). 

No entanto, como nes-
ses tempos de crise as 
famílias têm concentrado 
seus gastos em itens de 
maior necessidade, por 
exemplo os alimentos, cuja 
inflação tem permanecido 
significativamente acima 
do Ipca fazendo com que 
as perspectivas para os 
próximos meses sejam de 
uma inflação muito acima 
da projetada pelo merca-
do”, afirma Renata de Mello 
Franco, economista do FGV 
IBRE.

Na análise por faixas de 
renda, todas as famílias 
diminuíram suas expecta-
tivas para a inflação nos 12 
meses seguintes. Para as 
com renda até R$ 2,1 mil 
houve queda de 6,2% para 
5,8%, enquanto para as fa-
mílias com renda acima de 
R$ 9,6 mil suas expectativas 
retornaram ao patamar mí-
nimo histórico (4,0%) após 
cair 0,1 p.p. (AI/FGV).

Está atuando junto com as prin-
cipais entidades internacionais 
de contabilidade e auditoria in-

dependente para fornecer informações 
importantes às empresas, profissionais 
e toda a sociedade sobre como reduzir 
os impactos do novo Coronavírus no 
ambiente de negócios. Para isso, lan-
çou o hotsite “Central de Informações: 
Covid-19”. 

“Passamos por um momento em que 
precisamos estar unidos, tendo à dispo-
sição informações de confiança”, des-
taca Francisco Sant’Anna, presidente 
do Ibracon. “Para isso, lançamos dentro 
do nosso site uma seção específica, na 
qual estamos reunindo e atualizando 
constantemente todas as informações 
das principais entidades contábeis do 
Brasil e do mundo”. No hotsite, será 
possível encontrar informações atu-
alizadas do CFC, CVM, International 
Federation of Accountants (IFAC) e 
International Auditing and Assurance 

Presidente do Ibracon, Francisco Sant’Anna.
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Adriana Oliveira (*) 

Os benefícios dos inves-
timentos em digitalização 
de métodos e sistemas tor-
naram-se mais evidentes 
com a crise provocada pela 
pandemia do Coronavírus. 
Fatores como autonomia 
dos colaboradores, uso 
inteligente da tecnologia, 
definição de metas claras e 
aproximação com os clien-
tes foram decisivos para 
que algumas empresas saís-
sem a frente nesse cenário, 
com 100% das equipes 
trabalhando remotamente. 

Para que a organização 
siga ativa e com produtivi-
dade durante esse período, 
separei algumas dicas que 
podem fazer a diferença na 
sua empresa: 
	 •	Metodologia ágil - A 

adoção de um método 
ágil de trabalho pro-
move uma hierarquia 
horizontal e garante 
mais autonomia às equi-
pes. Quando o trabalho 
remoto virou realidade 
para muitos de um dia 
para outro, essa mudan-
ça causou pouco impac-
to àquelas empresas que 
já operavam utilizando 
metodologias ágeis, sem 
consequências na ope-
ração e produtividade. 

	 •	Usar a tecnologia a 
seu favor - Quanto 
mais domínio da tecno-
logia sua empresa tiver, 
mais ilesa ela vai con-
seguir passar por este 
momento. Plataformas 
de gerenciamento, por 
exemplo, que organizam 
demandas internas e 
externas, auxiliam no 
controle das solicitações 
e atividades, e oferecem 
mais produtividade ao 
gerir tarefas individuais. 
Desta forma, os funcio-

Há diversos cuidados que as empresas 
devem tomar nesse período.

patrus.com/reprodução

Compartilhamento de informações 
e atualizações contábeis

O Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, por meio de diversas ações, está 
buscando contribuir para o compartilhamento de conhecimento em tempos de pandemia

dos órgãos reguladores. Além disso, o 
Ibracon está se unindo a um esforço 
global de apoiar nações que se encon-
tram com dificuldades de informações. 
Nesse sentido, o instituto promoveu 
um webinar dedicado aos membros 
da União dos Contabilistas e Auditores 
de Língua Portuguesa (UCALP), para 
participação de profissionais de Angola, 
Moçambique, São Tome e Príncipe, 
Cabo Verde, Guiné Bissau e Portugal. 

“Por isso, o Ibracon, nesse esforço 
global contra os impactos da Covid-19, 
está firmando parcerias e acordos com 
entidades dessas nações, para forne-
cer atualizações técnicas”, explica 
Sant’Anna. Além disso, o Instituto tam-
bém está promovendo ações no Brasil, 
facilitando o acesso aos cursos EAD e 
disponibilizando vídeos de assuntos 
técnicos e de gestão aos profissionais. 
Para acessar as informações do hotsite, 
basta acessar: (http://www.ibracon.
com.br/covid-19/).

Standards Board (IAASB), dentre 
outros organismos. 

O hotsite também traz os links de 
acesso a essas informações, facilitan-
do as consultas. Também traz infor-
mações provenientes das discussões 
dos Grupos de Trabalho do instituto 
e da interação com representantes 

Dicas para manter uma operação 
de excelência em meio à crise

nários conseguem se pla-
nejar com mais facilidade.  

	 •	Definição de OKRs 
(Objective Key Re-
sults) - Os OKRs são, 
resumidamente, os ob-
jetivos da empresa e os 
meios escolhidos para al-
cançá-los. Ou seja, é uma 
definição do caminho 
que a companhia quer 
seguir e os pequenos 
passos que devem ser 
trilhados para que, jun-
tos, todos possam atingir 
esse grande objetivo. 
Como colaboradores 
e gestores não estão 
próximos, é necessário 
que essas metas estejam 
claras para toda a equipe. 

	 •	Comunicação constan-
te - É verdade que nem 
todos têm tempo disponí-
vel para reuniões diárias. 
Neste caso, manter a fre-
quência de comunicados 
pode ser um diferencial. 
Newsletters, por exem-
plo, são excelentes meios 
para cumprir esse papel. 
Um layout chamativo e 
informações relevantes 
garantem que todas as 
novidades internas che-
guem aos colaboradores 

com facilidade. 
	 •	Reuniões e lives com 

os clientes - Manter 
a proximidade com os 
clientes garante rápida 
identificação de proble-
mas que possam surgir 
nesse período e a em-
presa ganha agilidade 
para ajudar aqueles que 
estão com dificuldade 
em áreas específicas. 
Uma iniciativa que pode 
facilitar isso é a criação 
de lives com temas que 
sejam interessantes 
para os seus contra-
tantes. Essa é uma 
forma de continuar 
com “eventos” de rela-
cionamento e também 
de se comunicar com o 
público geral. 

Enfim, há diversos cuida-
dos que as empresas devem 
tomar nesse período. Nada 
vai além de atenções que 
todos devem ter mesmo 
quando a rotina é normal. 
O que precisamos fazer 
agora é encontrar maneiras 
de manter esse cuidado a 
distância. 

(*) - É diretora de Recursos 
Humanos do Mercado Eletrônico. 

Agostinho Celso Pascalicchio (*)

Moeda não corresponde apenas 
ao “dinheiro” da economia. Os 
conceitos envolvidos não são sim-
ples para aqueles não iniciados no 
mercado financeiro. 

O Brasil utiliza quatro conceitos 
relacionado ao conceito de Moeda 
ou de “Meios de Pagamento”. O 
conceito que possui maior identi-
dade com o conceito de “dinheiro” 
é denominado de “M1”. Este con-
ceito, conforme o Banco Central, 
corresponde ao conceito restrito 
(“narrow”) de “Meios de Paga-
mento”. É composto pela soma do 
papel-moeda em poder do público 
mais depósitos à vista. 

São os recursos disponíveis 
prontamente para pagamento de 

bens e serviços da sociedade. Esta 
soma do papel moeda em poder 
do público e dos depósitos à vista 
corresponde a uma porcentagem 
situada em torno de 6% do total 
de Moeda no Brasil (um valor 
próximo a R$ 420 bilhões). O 
total de meios de pagamentos, 
utilizando os quatro conceitos, 
em março deste ano foi R$ 7, 27 
trilhões. 

Vamos analisar a composição 
e participação dos demais con-
ceitos. O segundo, denominado 
de “M2”, corresponde à soma do 
saldo de “M1” com os depósitos 
de poupança e outros títulos emi-
tidos por instituições financeiras 
depositárias, ou seja, de todas 
as instituições financeiras que 
existem no Brasil. Este conceito 

representa 40% do total (destes, 
6% é o “M1”) dos “Meios de Paga-
mento” da economia. 

O terceiro conceito, denomina-
do de “M3”, compreende a soma 
de “M2” com cotas de fundos e 
dos recursos provenientes de 
operações compromissadas, ou 
seja, operações de compra (ou 
venda) de títulos com compro-
misso de revenda (ou recompra) 
destes mesmos títulos em uma 
data futura, ou seja, dos títulos da 
dívida do governo. Este conceito 
representa um valor em torno de 
93% do total (destes aproxima-
damente 40% corresponde ao 
“M2”) dos meios de pagamento 
da sociedade brasileira. 

Finalmente, o quarto conceito 
denominado de “M4”, abrangendo 

100% de todo os meios de paga-
mento da sociedade brasileira, 
corresponde à adição ao conceito 
de M3, dos títulos públicos federais. 
O M4 engloba o M3 e os títulos 
públicos emitidos e disponíveis. 

O conceito de “M1” registra 
alterações comportamentais da 
sociedade, como os saques da 
caderneta de poupança com trans-
ferência para a conta corrente das 
pessoas, entesouramento de papel 
moeda em consequência da menor 
circulação da moeda causada pela 
redução no hábito de compras no 
comércio, etc. 

O valor de R$ 9 bilhões, corres-
pondente à emissão de moeda pelo 
Banco Central, não pode ser classi-
ficado como elevado, considerando 
o saldo de R$ 420 bilhões de mar-

ço. Este valor corresponde a uma 
variação de 2% sobre este saldo. 
Em fevereiro, o saldo de “M1”era 
de R$ 403 bilhões. Este valor não 
compromete a continuidade da 
inflação em baixos patamares. 

Podemos, neste momento, fazer 
uma pergunta: com apenas 6% de 
recursos disponíveis prontamente 
para pagamento de bens e servi-
ços, será que nossa sociedade não 
apresenta uma baixa monetização 
para estimular as atividades que 
imediatamente proverão a reto-
mada econômica do país na fase 
pós-COVID? 

(*) - É doutor em Ciências; mestre em Teoria 
Econômica pela University of Illinois at 
Urbana-Champaingn/USA. Bacharel em 

Ciências Econômicas (FEA-USP), é professor 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O Banco Central ter emitido R$ 9 bilhões em dinheiro causa inflação?




