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ministério 
termina mal
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É possível dizer que a pandemia da COVID-19 terá consequências para 
atuação das marcas mesmo depois que o vírus for controlado. Primeiramen-
te, fica visível a importância de um propósito maior do que apenas vender, 
com empresas em todo o mundo se solidarizando com as vidas dos seus 
colaboradores e consumidores. E por último, a necessidade de uma presen-
ça digital forte, por meio de conteúdo e um e-commerce preparado. Mas 
depois que muitas empresas tentaram melhorar sua estrutura – ou mesmo 
“correr atrás do prejuízo”, um novo desafio surge: o da experiência.     

Experiência se tornou essencial

A aquisição de imóvel é a realização de um sonho para várias pessoas, 
e isso se dá graças a um contrato de compra e venda de bem imóvel. 
Contudo, esse tipo de transação não é única forma que existe de se 
adquirir um bem. Vários outros contratos ou negócios jurídicos podem 
ser feitos para aquisição da casa própria. Começando pela compra e 
venda, ela pode se dar inicialmente por um instrumento particular de 
promessa de compra e venda firmado entre comprador e vendedor, como 
conta o presidente da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação 
(ABMH), Vinícius Costa. “Ali o comprador promete vender o bem ao 
comprador, que promete pagar o valor da compra e venda”, diz.   

Formas de se adquirir um imóvel

As vendas digitais deverão ter um crescimento expressivo no Brasil nos 
próximos meses por causa do Coronavírus. Entre os diversos motivos para 
o crescimento do comércio eletrônico, a segurança pessoal e a conveniência 
são, sem dúvida, 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 consumidores compram 
on-line e depois retiram suas compras nas lojas.    

Campanhas de marketing

Pixabay

Negócios em Pauta

Prática de Inglês 
Em prol de ajudar os professores da educação básica a re-

alizarem suas aulas, o Escritório de Ensino de Língua Inglesa 
da Embaixada dos Estados Unidos e a ChatClass, edtech que 
democratiza o ensino de Inglês com o uso de uma Inteligência 
Artificial no WhatsApp, liberaram de forma gratuita a platafor-
ma utilizada na Olimpíada de Inglês em 2019, que conta com 
milhares de atividades pedagógicas. Agora, é possível acessar o 
"Robô de Ensino no WhatsApp" como uma ótima prática para 
a Olimpíada de Inglês 2020, que acontecerá no 2º semestre 
do ano. Os professores interessados podem enviar "Oi" para 
o número (11) 97585-0888 no WhatsApp, ou acessar: (my.
chatclass.com.br).     Leia a coluna completa na página 3
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PROCEssO DE REtORNO AO NORMAL

Um dos modelos de 
negócios que não param 
de crescer no Brasil é o 
marketplace, que funciona 
como um shopping virtual 
onde diferentes empresas 
anunciam seus produtos 
para milhares de clientes

Enquanto para os usuários esse 
tipo de plataforma oferece 

praticidade ao disponibilizar várias 
ofertas em um único site, para os 
vendedores é oferecido um sistema 
integrado de gestão das vendas que 
simplifica o pagamento e entrega 
dos produtos, em troca de uma 
comissão por venda realizada.

No mês passado, o Sebrae firmou 
acordo com o Magazine Luiza para 
levar estratégia de marketplace 
aos pequenos negócios por meio 
da nova plataforma da varejista, 
o Parceiro Magalu. A ideia é 
promover a transformação digital 
das micro e pequenas empresas e 
abrir novos canais de vendas para 
os negócios diretamente atingidos 
pela pandemia. Atento às necessi-
dades dos empresários que querem 
potencializar as vendas utilizando 
o comércio eletrônico, o Sebrae 
separou 5 dicas para os donos de 
pequenos negócios interessados 
em atuar em marketplaces:

1. Escolha bem os produtos 
que você vai vender - Para se 
tornar um vendedor de sucesso 
em um marketplace, é necessário 
fazer uma boa seleção dos produtos 
a serem anunciados. Escolha um 
nicho de atuação, pois quanto mais 
especializado você for, mas con-
seguirá se diferenciar dos demais 
anunciantes do marketplace. Fo-
que em produtos que você conhece 
bem para facilitar seu processo de 
vendas e anuncie os seus produtos 
que sabe que tem mais saída. Dessa 
forma, você também consegue 

Dicas para pequenos negócios 
interessados em atuar em marketplaces
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atrair o público que 
mais se encaixa no 
perfil da sua loja. 
Também fique de 
olho nas tendências 
e observe o que a 
concorrência está 
oferecendo para que 
consiga refletir sobre 
seus diferenciais.

2. Capriche no 
anúncio - Para ter 
um anúncio de suces-
so é preciso esforço, 
dedicação e estudo. 
Primeiramente, pes-
quise como seus con-
correntes anunciam 
e quais são as dúvidas 
mais comuns dos 
consumidores. Elas 
podem te orientar 
sobre quais infor-
mações adicionais colocar no seu 
anúncio. Fique atento ao título, 
que deve ter o nome, a marca, o 
modelo e especificação técnica do 
produto. Certifique-se de inserir 
seu produto na categoria correta, 
pois muitos compradores utilizam 
a busca por categoria. 

Garanta mais relevância colo-
cando as informações técnicas do 

ou interrompa a divulgação até 
que tenha novamente o produto 
para vender. Saiba que a relevância 
do produto dentro da plataforma 
depende de como gerencia o seu 
estoque. Por isso, evite encerrar 
ou interromper anúncios por falta 
de estoque para não perder visibi-
lidade para os clientes.

4. Precifique bem seus produ-
tos - Colocar o preço correto nos 
produtos é um dos maiores desafios 
para os pequenos negócios. No co-
mércio eletrônico não é diferente. 
Oferecer frete grátis, por exemplo, 
pode destacar seu anúncio, mas 
avalie bem se esse custo está dentro 
das suas possibilidades. Alguns ma-
rketplaces dividem o custo do frete 
grátis com o vendedor para produtos 
acima de um valor específico. Veri-
fique as condições da plataforma 
para definir sua estratégia de frete 
e de preços.

5. Atenda aos compradores 
com atenção e rapidez - Na 
internet, a sua loja ficará aberta 24h 
por dia e os compradores querem 
atenção imediata. Responda rápido 
aos questionamentos, pois respostas 
em até 2 minutos podem fazer dife-
rença para concluir a venda ou não. 
Para isso, tenha alguém de plantão 
mesmo à noite, finais de semana ou 
feriados para não deixar seu poten-
cial comprador esperando. 

Crie respostas automáticas para 
as perguntas mais frequentes e 
mesmo que o comprador solicite 
algo que você não tem, ofereça algo 
semelhante com o link do anúncio 
para tal compra. O pós-venda 
também é muito importante. 
Então verifique com atenção o 
produto a ser enviado e poste-o 
o mais rapidamente possível. Em 
caso de problemas, tenha uma 
postura amigável e resolutiva para 
garantir a satisfação do cliente e 
proporcionar boa avaliação do seu 
atendimento. (AI/Sebrae).

EMPREsAs DE CONsUMO E VAREjO 
DEVEM VOLtAR AO NORMAL E 

REtOMAR O CREsCIMENtO 

    Leia na página 6

News@tI

Reflexão sobre empreender em tempos 
desafiadores

@“Empreender em tempos desafiadores” é o tema do episódio 
do Insight Kingston que vai ao ar hoje (29), às 18h, nos canais 

da Kingston Brasil no Facebook, Instagram e YouTube (https://
www.youtube.com/playlist?list=PLxQ9pBnBVa-hj5it8BIs3wTQJU-
0mnSXD1). No quarto programa da websérie criada pela Kingston 
Technology para levar conteúdo atual e relevante para micro e 
pequenos empreendedores na gestão de seus negócios, os irmãos e 
mentores de empresários Leandro e Léo Campos receberão Flavio 
Garcia, fundador da MBM Business School e investidor anjo da 
Bossa Nova Investimentos, para falar sobre posturas e comporta-
mentos que devem ser adotados para superar situações adversas 
(www.kingston.com).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Kingston/Divulgação

produto e vincule o 
número do código 
de barras (Código 
EAN) ao anúncio 
para que ele apareça 
melhor nos sites de 
busca. Se seu produ-
to possui variações 
de cor, tamanho ou 
voltagem, preencha 
corretamente os 
campos específicos 
e coloque uma foto 
para cada produto 
diferente. Quanto 
às fotos, elas devem 
ser nítidas e apresen-
tar bem o produto. 
O tamanho ideal é 
1200x1900 pixel. 
Mostre o produto 
real e apenas um por 
foto. Um bom vídeo 

também pode ajudar nas vendas, 
mostrando como o produto fun-
ciona de forma objetiva e simples. 
O vídeo não deve ultrapassar 60 
segundos.

3.  tenha os produtos em 
estoque - Nunca anuncie sem ter 
estoque. Ter o produto para entrega 
é fundamental para a venda online. 
Se seu estoque for muito pequeno 
ou esgotar, encerre seu anúncio 

Crie respostas 
automáticas para 
as perguntas 
mais frequentes 
e mesmo que 
o comprador 
solicite algo que 
você não tem, 
ofereça algo 
semelhante com 
o link do anúncio 
para tal compra. 
O pós-venda 
também é muito 
importante. 

Leandro e 
Léo Campos

França reabre escolas
O primeiro-ministro da França, 

Édouard Philippe, anunciou ontem 
(28) que o país reabrirá as escolas 
a partir do dia 2 de junho, data em 
que começará a segunda fase do 
plano de suspensão do isolamento 
adotado no combate ao novo Coro-
navírus. A reabertura será gradual, 
da mesma forma que aconteceu 
em mais de 90% dos municípios 
franceses que retomaram as aulas 
(Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/empresas-de-consumo-e-varejo-devem-voltar-ao-normal-e-retomar-o-crescimento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/reuniao-do-ministerio-termina-mal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/com-a-continuacao-do-distanciamento-social-experiencia-se-torna-essencial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/campanhas-de-marketing-em-tempos-de-coronavirus-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conheca-as-varias-formas-de-se-adquirir-um-imovel/
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Coluna do Heródoto

Autoritário e 
centralizador. Estes 
são as duas principais 
características 
do presidente da 
república. 

Sua origem militar 
reforça a ideia que a 
qualquer momento 

pode instalar uma ditadura 
no Brasil. O ministério que 
governa o país tem opo-
sitores de todos os lados. 
Os jornalistas não arredam 
pé dos becos do palácio do 
governo e divulgam notícias 
com ou sem confirmação. 

Ajudam a ferver o caldei-
rão da crise política que 
se abate sobre o governo 
e espreitam todos os que 
entram e saem do prédio 
para que passem, em off, 
informações sobre os rumos 
que o país vai tomar. Há em 
andamento, paralelamen-
te, uma crise econômica 
e financeira. As fábricas 
fecham, investidores per-
dem seu capital, e os tais 
empregos prometidos não 
aparecem. 

Os críticos põem na conta 
do presidente toda a pan-
demia que assola o Brasil e 
não abre perspectiva para 
o crescimento econômico 
ou mesmo distribuição de 
renda e inclusão da popu-
lação marginal formada no 
século anterior. Os debates 
políticos são cada vez mais 
acirrados no Congresso 
Nacional e nas ruas.

O presidente não tem tato 
político, acusa a oposição 
nos jornais que circulam 
na capital da república. 
Ele quer governar de forma 
centralista e é refratário 
às indicações das facções 
políticas. Há os que insis-
tem em dizer que ele faz 
no governo o mesmo que 
sempre fez em sua carreira 
militar. Não ouve ninguém, 
diz a oposição. 

Não está preparado para o 
cargo, não tem experiência 
administrativa, nem diálogo  
com o Congresso Nacional, 
atacam outros. Desconfia-se 
que seja partidário de um 
governo forte, inspirado nos 
ideais que contaminaram a 
jovem oficialidade do exér-
cito brasileiro e são repeti-
dos pelos seus apoiadores. 

Os militares divulgam 

manifestos a favor de um 
governo nacionalista, cen-
tralizador e que possa 
levar o Brasil a um desen-
volvimento econômico e 
político que não tivera em 
um século. O presidente é 
legalmente eleito, tem um 
mandato de 4 anos e nada 
pode impedir que continue 
governando ao menos que 
sofra um processo de im-
peachment no Congresso 
Nacional.

Para isso é necessário o 
povo na rua e pressão em 
cima dos deputados e se-
nadores. Ninguém acredita 
que isso possa acontecer. Os 
ministros que compõem o 
governo não se entendem. 
Há discussões e divergên-
cias que beiram um conflito 
físico entre eles. A ala militar 
se fortalece com o apoio 
presidente que quer impor 
sua vontade em até peque-
nos atos como a construção 
de um porto no Rio Grande 
do Sul. 

A ala civil em conexão com 
os  partidos no Congresso 
Nacional votam um projeto  
que limita os poderes do 
presidente da república e 
define o que é um crime de 
responsabilidade. Daí para 
um processo de impeach-
ment é apenas um passo. 
A reação do presidente é 
imediata. Veta o projeto 
mas o senado derruba o veto 
presidencial. 

O marechal Deodoro da 
Fonseca decreta o fecha-
mento do Congresso Nacio-
nal e passa a governar como 
um verdadeiro ditador. É a 
realização dos anseios de 
parte da oficialidade militar 
influenciada pelas teorias 
políticas europeias no final 
do século 19. O golpe não 
se sustenta. A marinha se 
revolta e um tiro de canhão 
é disparado contra a casa 
do presidente da república, 
sem sucesso. O exército não 
está coeso ao seu lado. 

Depois de nove meses do 
primeiro governo da Repú-
blica dos Estados Unidos do 
Brasil, Deodoro renuncia à 
presidência da república. 
Assume o vice, também um 
militar, Floriano Peixoto, 
cognominado o Marechal 
de Ferro.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Reunião do 
ministério 
termina mal

Seis recomendações para 
gestão de equipes de tecnologia

Elemar Júnior (*)

Em um cenário complexo, no qual 
as empresas buscam alternativas 
para manter as equipes e seguir 

com uma rotina razoável – mesmo dian-
te de diversas adaptações estratégicas 
necessárias para os negócios – o mo-
mento requer esforços das lideranças. 
Mas, será que as ações de líderes têm 
surtido efeito? Segundo a Pesquisa Car-
reira dos Sonhos 2019, realizada pela 
Companhia de Talentos, apenas 37% 
dos profissionais brasileiros confiam 
em seus gestores.

Na gestão de times de TI, por exem-
plo, a confiança nos líderes é fundamen-
tal, ainda mais em um cenário cheio de 
complexidades e demandas por novas 
soluções, bem diferentes das antigas 
ou convencionais. O que, geralmente, 
se mantinha estável em médio prazo, 
agora passa por mudanças no curto 
prazo. Neste sentido, é viável observar 
uma série de práticas e recomendações 
aplicadas por empresas que têm pros-
perado no mercado.

Atualização diária de dados
Geralmente, os sistemas de apoio 

à decisão se diferenciam pela “tem-
peratura” dos dados que fornecem. 
Em situações normais, essa medição 
funciona com base em três tipos de 
decisões: as operacionais, que traba-
lham com dados quentes (da última 
hora), as táticas, que atuam com dados 
mornos (última semana ou último mês); 
e as estratégicas, com dados frios (do 
último trimestre ou semestre). Essa 
divisão tem feito menos sentido agora, 
principalmente, ao avaliar o histórico 
dos epicentros da crise na China até a 
chegada aos Estados Unidos.

No Brasil, a situação se agrava dia-
riamente. Neste contexto, os dados de 
três meses atrás não são válidos para 
decisões estratégicas imediatas. Os 
impactos no faturamento, por exemplo, 
mudam todos os dias. As projeções 
de receita são instáveis. A gestão, 
mais do que nunca, tem acontecido 
sem piloto automático e sem ajuda 
de instrumentos. Então, como lidar 
com o despreparo? Uma das melhores 
alternativas é a revisão periódica das 
perspectivas de análise estratégica, 
quase que diariamente, mas para que 
isso aconteça é necessário contar com 
dados atualizados.

Diferençar fatos de especulações
Temos observado uma tendência, 

com o agravamento da pandemia e a 
crescente dinamicidade do mercado, de 
relevância exagerada sendo empregada 
a informações nem tão embasadas, 
gerando reações e medidas despropor-
cionais. Com isso, os comitês de crise 
devem trabalhar com diferentes equi-
pes e as interfaces para desenvolver 
uma visão calibrada, que se inicia com 

esforço de classificação 
das informações. Fatos 
apurados permanecem 
inalterados por mais 
tempo que as especu-
lações e, por isso, são 
pontos mais sólidos de 
ancoragem estratégica. É 
importante criar cenários 
na companhia, para que 
os times de TI trabalhem 
com as áreas de tomada 
de decisão na filtragem 
de dados e na criação 
de análises efetivas, con-
forme a capacidade de 
análise das organizações.

Reduzir ruído na co-
municação

Períodos instáveis, 
como o atual, favorecem 
o aumento da ansiedade 
e disseminação de desinformação. É 
essencial que as empresas estabeleçam 
e reforcem canais consolidados de in-
formação, constantemente atualizadas 
com a maior frequência possível. Como 
sempre, alinhamento de propósito fa-
vorece a autonomia de atuação. Uma 
solução viável é o trabalho em conjunto 
de departamentos de tecnologia com as 
lideranças, para criar e manter canais 
oficiais de comunicação, com maior 
transparência possível e atualização, 
para mitigar riscos de “crises artificiais”.

Intensificar o combate à burocracia
Empresas de grande porte costu-

mam formar comitês a alçadas para 
aprovar e direcionar a comunicação, 
maximizando a eficiência, otimizando 
alocação e reduzindo o retrabalho. No 
atual cenário, entretanto, ações que não 
agreguem valor ou com importância 
questionável para a adição de valor 
devem ser combatidas. Os processos 
de comunicação precisam ser diretos 
e simplificados, pois, agora, errar e 
corrigir rápido é mais efetivo do que 
evitar que erros aconteçam. Assim, a 
recomendação às equipes de TI é para 
que afrouxem métodos, processos e 

regulações para acelerar 
a efetividade das ações. 

A ênfase deve ser con-
tínua

Especialização de ativi-
dades em departamentos 
chaves tende a gerar 
maior eficiência opera-
cional e mitigar riscos. 
Porém, com processos 
que precisam ser ajusta-
dos em função do traba-
lho remoto, há o risco de 
sobrecargas e, eventual-
mente colapsos da infra-
estrutura. Deste modo, 
a centralização departa-
mental, consequência da 
especialização geradora 
de eficiência operacional 
deve ser substituída pela 
distribuição do trabalho. A 

ideia é eliminar pontos únicos de falha.

Desse modo, departamentos de TI 
precisam se ajustar para permitir que 
atividades específicas de determinados 
setores sejam executadas de forma 
descentralizada fazendo os ajustes 
necessários em aplicações e servidores. 
Além disso, em tempos de extrema 
experimentação, devem permitir algum 
crescimento de Shadow It.

Estabelecer estruturas de decisão
Na maioria das empresas, os tomadores 

de decisão estão nos limites de suas capa-
cidades. É imprescindível que estruturas 
novas de apoio à decisão sejam estabele-
cidas e, também, é urgente que empresas 
criem comitês “quase permanentes” de 
crise. As “salas de guerra” precisam ser 
formadas e mantidas com autonomia 
para fazer o que for necessário reduzindo 
atalhos. Além disso, é importante alinhar 
expectativas quanto ao prolongamento 
indeterminado do trabalho remoto.

(*) É CEO da empresa a ExímiaCo e especialista com 
mais de 20 anos de experiência em arquitetura de 
software e desenvolvimento de soluções com alta 

complexidade ou de alto custo computacional. Tem 
como expertise o desenvolvimento de estratégias 

para a inovação.
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“Na gestão 
de times de TI, 

por exemplo, 
a confiança 

nos líderes é 
fundamental, 

ainda mais em um 
cenário cheio de 

complexidades 
e demandas por 
novas soluções, 
bem diferentes 
das antigas ou 

convencionais.”

Freepik

A crise causada pela Covid-19 atinge estágios críticos diariamente. Sem dúvida, a ênfase deve ser mitigar 
os impactos da doença, mas sem deixar de encarar com seriedade, também, os impactos econômicos. 
Afinal, a cada nova rodada de notícias relacionadas ao Coronavírus, combinadas com a instabilidade 
política, reviravoltas inesperadas acontecem.

News@TI
Aplicativo de digitalização de rotinas é usado no 
controle de circulação de veículos

@  A startup InfoGO nasceu com o objetivo de 
digitalizar rotinas, consolidar dados e auto-

matizar processos que agilizem os procedimentos 
internos de uma empresa. Diante do cenário 
atual de combate à COVID-19, o aplicativo pode 
facilitar a fiscalização de veículos em cidades com 
restrições, como São Paulo e grande São Paulo, 
ou em lockdown, como já estiveram Fortaleza, 
Belém e São Luís e está em discussão em várias 
outras regiões atualmente. No Ceará, por exem-
plo, foram quase 28 mil veículos abordados desde 
o início da operação de fechamento das vias, de 
acordo com o Gabinete de Gestão de Eventos 
Complexos (GCEC) do Governo do Ceará. Os 
condutores que não tiveram seus deslocamentos justificados foram 
orientados a retornar aos seus domicílios.

ITI lança núcleo voltado para execução de 
projetos que atendam as exigências da LGPD

@O ITI – Instituto Tecnológico Inovação, anuncia a criação 
de um núcleo voltado para o entendimento e execução de 

projetos que atendam as determinações da Nova Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais. Dentro de sua estrutura o ITI possui o 
Departamento Científico de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
cuja responsabilidade é o planejamento e execução da política 
de inovação, além do desenvolvimento científico, educacional e 
tecnológico e, dentro deste departamento nasceu o Núcleo LGPD 
do ITI. O núcleo LGPD trabalha com profissionais certificados 
no assunto, pessoas que são referências técnicas em LGPD no 
Brasil, e em que o trabalho realizado em cada vertical é pautado 
por modelos e padrões internacionais de qualidade, bem como 
por referências técnicas mundiais no que diz respeito tanto à Lei 
Geral de Proteção de Dados no Brasil como em suas fontes, como 
a General Data Protection Regulation (GDPR) da União Europeia 
(http://www.itinovacao.org.br/lgpd/).

ricardosouza@netjen.com.br
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Inscrições para programa de inovação 
aberta da Cemig SIM e do Fiemg Lab 

terminam esta semana
Termina hoje (29), o prazo 

para inscrições no programa 
de inovação aberta desen-
volvido pela Cemig SIM, em-
presa com foco em soluções 
inteligentes em energia, em 
parceria com o Fiemg Lab, o 
CEMIG SIM Challenge FIEMG 
Lab. Voltado para startups 
e demais empresas de tec-
nologia, o programa propõe 
dois desafios estratégicos 
para os quais são buscadas 
soluções: Mobilidade Elétrica 
e Marketplace de Soluções 
Energéticas. “É uma opor-
tunidade para startups e 
demais empresas com know 
how relacionado aos desafios 
se conectarem a grandes em-
presas, detectando problemas 
e oferecendo melhorias nos 
processos, otimizando-os, 
sejam eles estratégicos ou 

operacionais”, explica o CEO 
da Cemig SIM, Danilo Gusmão.

As inscrições poderão ser 
feitas até sexta-feira por meio 
do link: www.fiemglab.com.
br/challenge/cemigsim.

O primeiro desafio proposto 
no programa é o “Mobilidade 
Elétrica”, que busca parceiros 
com tecnologias e know how 
em mobilidade elétrica para 
desenvolvimento de iniciativa 
conjunta com foco no usuário 
final. O desafio “Marketplace 
de Soluções Energéticas”, por 
sua vez, está captando parcei-
ros com tecnologias e know 
how em plataformas multilate-
rais para desenvolvimento de 
iniciativa conjunta com foco 
na oferta, comercialização e 
viabilização de projetos de 
soluções energéticas.
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D - Suporte ao Estudo
O Instituto Claro acaba de lançar duas novidades em seu site. Para dar 
suporte aos professores, disponibilizará planos de aula no novo formato 
(EAD). Objetiva entregar materiais que levem à aprendizagem e facilitem 
o dia a dia do professor. Entre os temas, estão “Microorganismo, higiene 
e prevenção”, “Vacinas, soros e plasma” e “O que são as organizações 
internacionais?”. Já para auxiliar alunos a manterem a regularidade de 
aprendizagem nesse período, colocará no ar também planos de estudo 
que podem reduzir o impacto da pandemia no ano letivo.  O foco será o 
ensino médio com temáticas importantes e atuais para o vestibular e Enem. 
Os planos de estudo incluem “Como fazer uma redação”, “Pandemias” e 
“Escolas literárias”. Mais informações: (https://www.institutoclaro.org.br/)

E - Microcrédito Consciente
Conteúdo orienta os microempreendedores individuais, e donos de micro 
e pequenas empresas, sobre a real necessidade de financiamento e como 
aumentar as chances de sucesso junto às instituições financeiras. As 
MPEs estão em busca de alternativas para conseguir sobreviver. Nesse 
contexto, o Sebrae está disponibilizando cursos para orientar os empre-
endedores e ajudá-los a organizarem seus negócios e melhorarem sua 
gestão. O curso mostra quais são os critérios adotados pelas instituições 
financeiras para avaliação dessas operações de crédito e explica como 
calcular o capital de giro de acordo com os custos e o fluxo de caixa. 
Inscrições no portal (www.sebrae.com.br).Informações: informações na 
central de Ajuda Cursos Online (61) 3771-2450.

F - Vendas Virtuais
Com o fechamento de milhares de estabelecimentos, as vendas virtuais 
têm sido uma das melhores alternativas usadas por micro e pequenas 
empresas para manter o comércio ativo. Nesse contexto, o Sebrae está 
disponibilizando um curso para as MPE se adaptarem a essa nova rea-
lidade. No curso “Como vender na internet na crise do Coronavírus” o 
empreendedor vai entender como a internet é uma ferramenta fundamental 
neste momento de crise, para o avanço e o sucesso da sua empresa. O 
empresário poderá conhecer técnicas para melhorar sua performance nas 
redes sociais e aumentar o tráfego de clientes nos seus canais de vendas. 
Inscrições: (www.sebrae.com.br). Mais informações, tel. 11 3771-2450. 

A - Apoio às Pequenas 
A KPMG no Brasil colocou seus especialistas tributários à disposição 
do mercado para apoiar, gratuitamente, micro e pequenas empresas 
brasileiras. Objetiva compartilhar conhecimentos, apoiar a comuni-
dade empresarial e organizações que estejam enfrentando situações 
desafiadoras durante a pandemia. Empreendedores de qualquer setor 
de atuação responsáveis por empresas com faturamento anual de até 
R$ 40 milhões podem, sem qualquer custo, esclarecer dúvidas sobre 
impostos, questões trabalhistas e fiscais que surgiram nesse período 
de incertezas. O agendamento de interessados na iniciativa pode ser 
realizado no link (http://materiais.kpmgbrasil.com.br/duvidas-fiscais-
trabalhistas).

B - E-commerce para Confecção 
Dentre as medidas contingenciais que vem adotando no contexto da 
pandemia da Covid-19, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e 
de Confecção (Abit) criou soluções de e-commerce para estimular 
os negócios das empresas do setor durante o período de isolamento 
social. A primeira é o Express/HUB, que conta com loja on-line de 
varejo e integração com o Mercado Livre e Amazon. A segunda é 
o Supply Pro/HUB, que, além desses recursos, disponibiliza loja 
on-line atacadista (B2B). Empresas podem aderir e/ou ter mais 
informações no seguinte contato: (antonio.carlos@abit.org.br) ou 
tel.  (11) 3823-6192. 

C - Preparo para Concurseiros
Conhecer comportamentos comuns de concurseiros que alcançaram 
a tão sonhada vaga no serviço público é um diferencial importante 
para quem estuda para concursos públicos. O Gran Cursos Online 
lançou o curso ‘Imersão de 14 dias: mentalidade de aprovado’, pelo 
especialista em concursos públicos, Fernando Mesquita e pela psicó-
loga Juliana Gebrim. Além de orientações técnicas para o estudo, os 
participantes também terão acesso a técnicas essenciais para manter 
o controle emocional durante o período de estudos. As inscrições 
são gratuitas em: (https://www.youtube.com/channel/UC74icFVsx-
TFr2BW3Vm8n_iw).

G - Comunidades Carentes 
A Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi lançou a campanha “Tu-
curuvi Contra o Coronavírus” e já arrecadou cerca de 300 toneladas de 
alimentos que beneficiaram mais de 200 famílias da região. O movimento 
ganhou força nas redes sociais com apoiadores da Escola e da região. O 
objetivo da campanha é trazer também comerciantes locais a se engaja-
rem na ação a fim de auxiliar as famílias mais carentes. As doações são 
entregues todas as quartas-feiras, das 8h Às 14h, em dois endereços: na 
quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, na Av. Mazzei - nº 
772, e na Rua Manual Gaia, nº 204, tel. (11) 2204-7342.

H - Rede de Concessionárias
A Foton ampliou sua rede de concessionárias agregando diversas revendas 
que atendiam a marca Ford Caminhões no Brasil. A transição aconte-
ce com o apoio da Abrafor – Associação Brasileira dos Distribuidores 
Ford Caminhões - que está auxiliando nas negociações com os grupos 
econômicos. Os novos contratos vêm sendo negociados desde o início 
de 2020 e até agora a Foton já recebeu 26 cartas de intenções. Estas 
cartas já resultaram em 15 contratos e em 29 novos pontos de vendas 
Foton pelo Brasil. Com isso a cobertura está mais abrangente, com 45 
concessionárias e planos de chegar a 60 no total até o início de 2021. 
Saiba mais em: (www.fotonmotors.com.br).  

I - Cartões de Alimentação
A campanha ‘O Legal pela Brasilândia’ nasceu do encontro da ONG Banco 
de Alimentos, do Instituto Stop Hunger e do PLKC Advogados. O objetivo 
é entregar 10 mil cartões de alimentação para famílias que moram na Vila 
Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, no valor de R$ 100 cada. Esses cartões 
poderão ser trocados por alimentos. Além de facilitar o acesso da população 
local a esses produtos, a ideia é também ajudar o comércio local nesse mo-
mento de crise. O Instituto Stop Hunger vai fornecer os cartões sem qualquer 
custo. A ONG Banco de Alimentos irá cuidar do cadastro das famílias e da 
distribuição dos cartões. O PLKC Advogados deu apoio jurídico. Para doar, 
acesse: (http://bancodealimentos.colabore.org/olegalpelabra/single_step). 

J - Saúde Suplementar 
O Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar se consolida 
como a principal premiação de trabalhos acadêmicos com foco no setor. 
Os resumos para os pôsteres devem estar relacionados com o setor de 
saúde suplementar do Brasil e se enquadrar nas seguintes categorias: 
Economia, Direito e Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Gestão 
em Saúde. Além disso, os resumos dos trabalhos devem estar em língua 
portuguesa com, no máximo, 2.000 caracteres que contenham os itens 
Objetivo, Método, Resultado e Conclusão. As inscrições podem ser feitas 
por meio do formulário (http://www.iess.org.br/?p=questionarios&id=6) 
e se encerram no dia 15 de setembro.

Reabertura do 
comércio: como 

retomar as vendas 
após a quarentena?

A reabertura do 
comércio com a 
flexibilização da 
quarentena da 
Covid-19 já é uma 
realidade em diversas 
cidades 

Entretanto, anali-
sando o cenário 
nacional como um 

todo, ainda estamos longe 
de retornar à normalidade 
das vendas. Dados do Ín-
dice Cielo do Varejo Am-
pliado (ICVA) apontam 
que as vendas no varejo 
brasileiro recuaram 36,5% 
em abril ante o mesmo 
período do ano anterior, 
já descontando a inflação. 
O estudo tem como base o 
desempenho de 1,5 milhão 
de varejistas credenciados 
à empresa de meios de 
pagamentos.

O desafio ainda é maior 
principalmente para as 
marcas varejistas que 
possuem boa parte do 
faturamento oriunda do 
crediário próprio. Com o 
aumento do desemprego 
e milhões de pessoas com 
renda mensal inferior, a 
tendência é que o volume 
de compras por impulso 
demore a retornar aos 
níveis alcançados pré
-pandemia.

Diante disso, no “novo 
mundo”, além dos cui-
dados com a higiene e 
saúde dos colaboradores, 
os lojistas irão precisar 
reavaliar alguns proce-
dimentos, especialmente 
aqueles ligados à cobran-
ça e análise, para ajustar 
a concessão de crédito 
ao momento atual. Isso 
porque a inadimplência já 
aumentou e a média tende 
a ficar em patamares ele-
vados por algum tempo. 

Esse cenário acaba am-
pliando o risco da opera-
ção. Resumindo: clientes 
tradicionais, que com-
pram há anos na loja e 
sempre tiveram perfil de 
baixo risco, podem agora 

estar passando por dificul-
dades financeiras.  

Ciente desse contexto, 
o lojista não pode voltar 
a vender depois da qua-
rentena sem repensar e 
reformular os critérios de 
avaliação de crédito. 

É fundamental que to-
das as novas vendas no 
carnê passem por análise 
de perfil. Esqueça as con-
dições anteriores que ser-
viam para justificar uma 
venda sem esse processo. 
Se antes era possível re-
aproveitar uma análise e 
consultar os bons clientes 
apenas de tempos em 
tempos, atualmente não 
é seguro trabalhar dessa 
maneira.

Quem acompanha o no-
ticiário já deve ter visto 
que alguns bancos estão 
aumentando os juros e 
reduzindo limites para fi-
nanciamento a empresas e 
consumidores. Sem entrar 
no mérito da questão legal 
ou não da ação, o fato é que 
esse cenário certamente 
fará com que os clientes 
ampliem a busca pelo par-
celamento direto com a 
própria loja e deixem para 
utilizar o cartão de crédito 
nas compras do dia a dia em 
supermercados, farmácias, 
postos de gasolina, etc.

Obviamente o aumento 
na procura pelo crediário é 
uma excelente notícia para 
os lojistas que precisam 
atrair clientes e alavancar 
as vendas após a reaber-
tura do comércio. Porém, 
por outro lado, tendo em 
vista o aumento no risco 
de inadimplência, este é 
um sinal de alerta para que 
as marcas invistam ainda 
mais em análise de crédito. 

Afinal é preciso estar 
pronto para atender aos 
consumidores da melhor 
maneira possível, porém 
sem correr riscos de que-
brar a operação.

(*) -  Bacharel em Sistemas de 
Informação e pós-graduado em 

desenvolvimento de aplicações web, 
é sócio fundador e CEO do Meu 

Crediário.

Jeison Schneider (*)

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
avalia que mesmo no pior ce-
nário no âmbito do impacto 
da pandemia do novo Coro-
navírus, o Produto Interno 
Bruto (PIB) do setor agro-
pecuário terá alta de 1,3% 
este ano, segundo divulgado 
na Carta de Conjuntura da 
entidade. O índice revela 
ligeira queda em relação 
à previsão de alta de 1,4% 
estimado no Boletim Agro de 
abril. O novo cenário conta 
com resultado mais positivo 
da lavoura, alta de 2,8%, ante 
2,7% anteriormente, mas 
queda de 2% da pecuária, 
ante redução de 1,5% no 
boletim de abril. 

Levando em conta os 
prognósticos da safra deste 
ano do IBGE, esse cresci-
mento pode atingir 2,5% 
este ano, e com dados da 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) 
variou 0,28% em maio, percentual inferior ao 
apurado em abril, quando subira 0,80%. Com este 
resultado, o índice acumula alta de 2,79% no ano e 
de 6,51% em 12 meses. Em maio de 2019, o índice 
havia subido 0,45% e acumulava alta de 7,64% em 
12 meses. “Apesar das matérias-primas brutas 
continuarem a pressionar o resultado do IPA, a 
descompressão trazida pelo arrefecimento dos 
preços dos alimentos (2,81% para 0,37%) e dos 
materiais para a manufatura (3,82% para 0,00%) 

contribuíram para o recuo da taxa do índice. 
No IPC também foram captados recuos importan-

tes nos grupos alimentação (1,54% para 0,49%) e 
transportes (-1,49% para -2,60%), que seguiram 
tendência semelhante a antecipada pelo IPA. Mesmo 
diante do expressivo recuo da taxa do IGP-M em 
maio, dada a desaceleração do IPA e do IPC, o índice 
deve iniciar novo ciclo de aceleração sustentado 
por aumentos nos preços da gasolina (45%) e do 
Diesel (16%) nas refinarias”, afirma André Braz, 
Coordenador dos Índices de Preços (AI/FGV).

Índice que reajusta 
aluguel acumula 
6,51% em 12 meses

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, registrou inflação de 
0,28% em maio, taxa inferior 
ao 0,80% de abril. De acordo 
com a Fundação Getulio Var-
gas (FGV), o IGP-M acumula 
taxas de inflação de 2,79% ao 
ano e de 6,51% em 12 meses. 
A queda da taxa foi puxada 
pelos preços no atacado e 
no varejo. 

A inflação do Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, caiu de 
1,12% em abril para 0,59% 
em maio deste ano. O Índice 
de Preços ao Consumidor, 
que mede o varejo, registrou 
deflação (queda de preços) 
de 0,60% em maio. Em abril, 
havia registrado inflação de 
0,13% em abril. Por outro 
lado, o Índice Nacional de 
Custo da Construção cres-
ceu, de 0,18% em abril para 
0,21% em maio (ABr).

Com o resultado, o in-
dicador recuou para 
190,3 pontos. Mesmo 

com a queda em maio, o 
indicador permanece 53,5 
pontos acima do recorde 
anterior à pandemia da 
Covid-19, que era de 136,8 
pontos, registrado em se-
tembro de 2015.

“A redução da incerteza 
em maio sugere acomoda-
ção do indicador em pata-
mar elevado, ao devolver 
somente 21% da alta do bi-
mestre março-abril. A ate-
nuação foi influenciada pela 
redução relativa de notícias 
relacionadas à incerteza 
nos principais jornais do 

O cenário ainda conta com grandes incertezas 
em relação ao futuro.
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Recuou em maio o Indicador 
de Incerteza da Economia

Depois de crescer 95,4 pontos nos meses de março e abril, o Indicador de Incerteza da Economia, da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), teve queda de 20,2 pontos em maio deste ano, na comparação com o 
mês anterior

novo Coronavírus no Brasil 
e às turbulências políticas, 
o cenário ainda conta com 
grandes incertezas em rela-
ção ao futuro.

O componente de mídia, 
baseado nas notícias pu-
blicadas na imprensa, foi o 
responsável pela queda do 
indicador, ao recuar 24,2 
pontos, para 171,1. Já o 
componente de expectati-
vas, construído com base 
na previsão de analistas 
econômicos, continuou su-
bindo, agora em 4,3 pontos, 
para 230,1, segundo maior 
nível da série, ficando atrás 
apenas de outubro de 2002 
(257,5 pontos) (ABr).

país, o que pode estar as-
sociado às perspectivas de 
reabertura dos mercados, 
assim como vem ocorren-
do no exterior”, explica a 

pesquisadora da FGV Anna 
Carolina Gouveia. 

Segundo ela, no entanto, 
devido à curva ainda cres-
cente de infectados pelo 
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Mesmo com pandemia, PIB 
agropecuário deve subir 1,3%

valor no mesmo período. 
“Certamente a desvaloriza-
ção do real de mais de 20% 
contribuiu fortemente para 
a queda das importações, 
inclusive entre os produtos 
mais importantes para o se-
tor”, afirmou o Ipea (Fonte: 
Redação AI/SI).

O novo cenário conta com resultado mais positivo da lavoura, 
alta de 2,8%, ante 2,7% anteriormente.

Conab, de 2,3%. De janeiro 
a abril, os dados do comércio 
exterior da cadeia do agro-
negócio mostram aumento 
de 7%, em valor, comparado 
com igual período do ano 
passado. Já nas importações 
de insumos para agropecu-
ária, a queda foi de 16% em 

IGP-M 
varia 
0,28% 

em 
maio
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Como as assembleias 
digitais podem 

modernizar o Direito 
Societário?

Com a pandemia 
da Covid-19, muitas 
mudanças foram 
aceleradas na área 
jurídica

Diante da recomen-
dação de isolamento 
social, a tecnologia 

se tornou uma aliada para 
muitos setores, mas ainda 
há muitos debates sobre seu 
uso no meio jurídico, como 
a realização de assembleias 
gerais por videoconferência 
– as chamadas assembleias 
digitais. Medidas como essa 
permitiriam simplificar e 
agilizar atos societários, 
assim como reduzir custos 
e burocracia.

Entretanto, muitos pro-
blemas latentes na área, 
como regras antigas e defa-
sadas do Direito Societário, 
se tornaram grandes en-
traves para os empresários 
nesse momento. Por mais 
que as normas tenham 
sido adaptadas ao longo do 
tempo, algumas continuam 
gerando conflitos até hoje, 
como a necessidade de 
publicação de atos societá-
rios em jornais de grande 
circulação. O custo da pu-
blicação em jornais físicos 
é exorbitante e não fazem 
sentido no mundo moderno 
de hoje, em que cada vez 
mais predominam os meios 
digitais.

Outro exemplo é a neces-
sidade de realizar assem-
bleias e reuniões presen-
ciais, quando já há meios 
seguros e eficazes para nos 
reunirmos virtualmente. É 
verdade que, até pouco tem-
po, o deslocamento para o 
local de encontro era apenas 
um incômodo para alguns 
acionistas ou sócios, mas, 
hoje, ficar em casa é uma 
questão de saúde pública 
em muitas cidades.

Na prática, muitas compa-
nhias fechadas e sociedades 
limitadas já realizavam 
reuniões virtuais, principal-
mente porque os acionistas 
e sócios já tinham um enten-
dimento unânime sobre as 
ordens do dia. Entretanto, 
para as empresas com di-
vergências entre as partes, 
há necessidade de obedecer 
às regras legais e, formal-
mente, convocar e realizar 
reuniões e assembleias 
presencialmente para que 
sejam discutidas e votadas 
as ordens do dia. 

O mesmo ocorre para 
companhias abertas, que 
precisam obedecer às re-
gras de convocação e reali-
zação de suas assembleias 

gerais. Outro empecilho é 
necessidade de moderni-
zação de uma regra da Lei 
das S.A e do Código Civil 
que prevê que a tomada 
de contas dos administra-
dores, a deliberação sobre 
a destinação do lucro e a 
eleição de administradores 
devem ocorrer nos quatro 
primeiros meses do exer-
cício social da companhia 
ou sociedade. 

Ou seja: para muitas em-
presas brasileiras, a neces-
sidade legal de realização 
destas assembleias coinci-
diu com o período de qua-
rentena, impossibilitando o 
encontro presencial. Para 
minimizar esse problema, 
foi publicada a MP 931/2020, 
que estendeu para sete me-
ses o prazo para realização 
das assembleias gerais. 

A MP também possibilitou 
a realização de assembleias 
digitais, a regulamentação 
do voto a distância para os 
sócios de sociedades limi-
tadas, associações e com-
panhias fechadas, e a pror-
rogação de alguns prazos 
para companhias abertas, 
como o de apresentação de 
demonstrações financeiras.

Até o momento, houve 
poucas assembleias digitais 
de companhias abertas. 
Porém, é esperado um au-
mento significativo dessa 
modalidade conforme as 
empresas venham a se ade-
quar. Por mais que existam 
custos de implementação 
momentâneos, o investi-
mento pode compensar à 
longo prazo, facilitando a 
presença de acionistas mi-
noritários nas discussões e 
tomadas de decisão.

Por enquanto, compa-
nhias fechadas e sociedades 
limitadas ainda precisam ter 
cautela com a realização de 
assembleias digitais, pois 
não são amparadas legal-
mente na MP, o que pode le-
var a discussões e eventuais 
anulações dessas atividades 
nessas empresas. As assem-
bleias digitais foram criadas 
em regime de urgência e 
ainda estão sendo testadas 
pelas empresas. 

Porém, é nítido o benefício 
que sua existência trouxe 
para a modernização do 
dia a dia societário. Certa-
mente, a conversão da MP 
931/20 em lei trará maior 
segurança jurídica para as 
empresas, ainda mais com 
uma maior regulamentação 
da atividade.

(*) - É especialista em Direito 
Societário e advogado no escritório 

Marcos Martins Advogados.

Rafael Tridico Faria (*)A Rappi, empresa co-
lombiana de entregas, 
já calcula um cres-

cimento de cerca de 30% 
no número de pedidos na 
América Latina. Por isso, 
manter os insumos dos es-
tabelecimentos em dia pode 
evitar prejuízos, diminuir 
despesas e aumentar os 
lucros durante a crise. 

De acordo com Leonardo 
Almeida, CEO da Menu 
- aplicativo que abastece 
restaurantes conectando 
os principais distribuidores 
e indústrias do mercado 
foodservice com os estabe-
lecimentos -, o controle de 
estoque está ligada à gestão 
financeira do estabelecimen-
to. “Devido ao isolamento 
social, essa organização se 
tornou ainda mais funda-
mental, evitando desperdí-
cios e perda de dinheiro”, 
explica, ao listar 4 dicas 
para ajudar comerciantes 
com a gestão do estoque de 
alimentos: 
 1) Divida os insumos 

do estoque em gru-
pos- Um restaurante 
lida com vários tipos 
de insumos. Os laticí-
nios, por exemplo, são 
perecíveis e podem ser 
perdidos facilmente 
por fatores como a 
mudança da tempe-
ratura na qual estão 
refrigerados. Outros, 
como arroz, farinha e 

O controle de estoque está ligada a gestão financeira.
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É muito difícil prever os próximos 
meses com toda situação que o mun-
do está vivendo. Com isso, muitas 
empresas e colaboradores ficam 
inseguros com o futuro e as possibi-
lidades. Negócios fecham e pessoas 
acabam perdendo seus empregos 
devido à quarentena. Além disso, a 
saúde mental pode ser afetada por 
tudo isso. Alexandre Slivnik (*), 
especialista em gestão de pessoas, 
ressalta sobre a importância de se 
manter firme e com confiança para 
os próximos meses. 

“É essencial que o medo seja um 
agente que impulsione as atitudes 
nesse período, mas que não seja algo 
paralisante. Quem optar por utilizar 
essas inseguranças para criar oportu-
nidades e desenvolver as habilidades, 
será ainda mais valorizado quando 
tudo isso acabar”, relata.

Com o distanciamento social e um 
bom tempo em casa, é possível utilizar 
esse tempo para aprimorar e desen-
volver competências que vão fazer 
toda a diferença quando a situação 
estiver normalizada. 

Slivnik recomenda inserir pelo me-
nos uma hora na rotina para dedicar a 
isso, com cursos profissionalizantes, 

Inserir pelo menos uma hora na rotina 
para dedicar a leituras, palestras ou o que 

possa ajudar no processo.
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Marcos Viana (*)

A economia mundial tem vivido 
tempos de grandes incertezas 
e instabilidades, em especial 
depois que o mundo foi surpre-
endido com o novo Coronavírus. 
Muitas empresas estão correndo 
sérios riscos de fecharem as 
portas, várias pessoas foram 
demitidas, e muito mais... Diante 
disso, duas coisas são certas: não 
é possível prever o fim dessa 
crise, e nem como o mercado 
se comportará quando tudo isso 
terminar. 

Porém, há um mercado que 
não parou de crescer. E que, 
mesmo com a crise, tem so-
brevivido. É o e-commerce, 
um exemplo de mercado que 
cresceu a passos largos nos 
últimos anos. Cada vez mais as 
pessoas estão buscando toda a 

Marcos Viana
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Quatro dicas para controlar o estoque 
do seu comércio durante a pandemia

O serviço de entregas - delivery - têm garantido o funcionamento de bares, pizzarias e restaurantes 
durante a pandemia

melhor dos custos, 
evitando compras er-
radas ou desnecessá-
rias. Produtos sazonais 
devem ser adquiridos 
de forma inteligente e 
comprados com base 
na demanda existen-
te. Por outro lado, 
é ruim ter falta de 
produtos e, com isso, 
perder vendas. Logo, 
dar prioridade à com-
pra dos produtos mais 
populares é uma boa 
forma de evitar que 
isso aconteça. 

 4) Use a tecnologia a 
seu favor - Para au-
mentar a velocidade 
dos processos nesse 
setor e ter mais pre-
cisão neles, empregue 
um sistema informa-
tizado que consiga 
assumir parte das res-
ponsabilidades dos co-
laboradores. Na Menu, 
por exemplo, é possível 
comprar insumos dire-
to com fornecedores e 
distribuidores, compa-
rar preços e receber 
as entregas em até 48 
horas. A  plataforma 
da startup possui uma 
tecnologia integrada à 
logística que ajuda no 
processamento de pe-
didos, até a gestão de 
estoque e transporte 
(Fonte: www.menu.
com.br).

óleo, não exigem re-
frigeração e têm uma 
durabilidade maior. 
Por isso, é essencial 
dividir os insumos em 
grupos, conforme as 
características que 
você preferir. 

  No caso de uma pizza-
ria, é possível separar 
queijo, ingredientes 
da massa e recheios. 
“Outras classificações 
possíveis são itens 
perecíveis e não pe-
recíveis, assim como 
a durabilidade (cur-
ta, média ou longa), 
os insumos similares 
devem ficar fisicamen-
te próximos uns dos 
outros. Isso facilita a 
armazenagem e orga-
nização do espaço,” 
comenta. 

 2) Use um local ade-

quado para o arma-
zenamento - Locais 
com alta incidência 
solar e infiltrações, 
por exemplo, aceleram 
o apodrecimento e o 
surgimento de mofo 
em frutas e legumes. 
Vale a pena investir em 
um espaço adequado 
para não ter perdas de 
insumos ou problemas 
com a vigilância sani-
tária. Ele não deve ter 
problemas estruturais, 
como rachaduras, alta 
incidência de raios 
solares nem muito 
úmido. Todos esses 
fatores diminuem con-
sideravelmente a sua 
vida útil.

 3) Reabasteça de for-
ma inteligente - O 
benefício do reabaste-
cimento é uma gestão 

A importância de se atualizar durante 
o período de quarentena

tou no cálculo de que pelo menos 600 
mil pequenas empresas vão fechar 
devido a COVID-19 e, por consequên-
cia, terão que demitir funcionários até 
mesmo a distância. Por esse motivo, 
Alexandre destaca a importância de 
se manter atualizado e com boas co-
nexões. “O perfil do profissional que 
consegue se recolocar no mercado de 
trabalho mais facilmente é aquele que 
tem uma boa rede de relacionamento 
e que não fica na zona de conforto, 
mas se esforça para inovar. Pessoas 
com habilidades são valorizadas por 
qualquer companhia”, revela o espe-
cialista.

O período requer paciência e cau-
tela, além de toda a criatividade para 
sair dele com maior experiência e mais 
capacidades de crescimento. “Não 
será algo definitivo e trará aprendiza-
dos. Daqui em diante, as pessoas vão 
entender que é preciso guardar mais 
dinheiro, investir em educação e se 
conectar de forma mais intensa. De 
certo, as coisas irão mudar.”, finaliza.

(*) - Vice-Presidente da Associação Brasileira 
de Treinamento e Desenvolvimento e membro da 

Society for Human Resource Management 
e da Association for Talent Development 

(www.slivnik.com.br).

leituras, palestras ou qualquer coisa 
que possa ajudar no processo. Nas 
últimas semanas muitos conteúdos 
foram disponibilizados gratuitamente 
na internet, o que facilitou o acesso a 
esses materiais. Ainda assim, não é di-
fícil ver que muitos profissionais ainda 
serão desligados ou terão suas jornadas 
de trabalho reduzidas por conta de 
um cenário que algumas empresas 
realmente não conseguem suportar. 

Um estudo recente do Sebrae resul-

Maior mercado do país “mesmo com crise”: e-commerce sobrevive
praticidade que essa modali-
dade oferece, permitindo que 
o consumidor possa adquirir o 
produto que deseja, sem pre-
cisar sair de casa. Se, antes da 
crise, o e-commerce já estava 
crescendo tanto, com a pande-
mia da Covid-19, essa realidade 
ficou ainda mais em evidência. 
Afinal de contas, mesmo com 
a crise, o e-commerce tem so-
brevivido muito bem.

O e-commerce tem apresenta-
do um aumento no faturamento 
desde o início da crise. Mas o 
que contribuiu para que isso 
viesse a ocorrer?

De acordo com a orientação 
do Ministério da Saúde, todas 
as pessoas devem permanecer 
dentro de suas casas, como 
medida preventiva para evitar 
a proliferação do Coronavírus. 
Com isso, estão tendo que com-

prar pela internet praticamente 
tudo o que precisam. Inclusive, 
até mesmo os produtos mais 
essenciais comprados em lojas 

online. E isso fez com que o 
faturamento dessas lojas au-
mentasse de forma substancial.

Diante do cenário, especialis-
tas estão certos de que haverá 
uma mudança geral em tudo o 
que estávamos acostumados 
até então. E um exemplo claro 
são as compras pela internet. 
Até então, muitas pessoas não 
tinham muita afinidade com o 
mercado eletrônico, não tinham 
interesse, e não sabiam como ele 
poderia ser um grande aliado no 
dia a dia. Por isso, atualmente, 
até mesmo quem nunca havia 
comprado pela internet passou 
a comprar. E esse foi um dos 
motivos que contribuiu para 
o crescimento desse mercado.

De acordo com especialistas da 
expert option, esse crescimento 
tende a continuar se expandindo 
mesmo depois da crise. Afinal de 

contas, a comodidade e a prati-
cidade que as compras online 
oferecem conquistam qualquer 
perfil de consumidor. Analisando 
um cenário mais otimista, pelo 
menos para o e-commerce, os 
especialistas acreditam que os 
consumidores tendem a migrar, 
cada vez mais, para o mercado 
eletrônico.

Por isso, para quem quer 
alavancar as suas vendas, nada 
como apostar no e-commerce. 
Afinal de contas, quem já compra 
tende a comprar cada vez mais 
em lojas online. E quem ainda 
não comprou, terá a melhor 
experiência possível. Tudo isso 
serve para consolidar o e-com-
merce como o maior mercado 
do país.

(*) - Formado em Medicina pela UnB, fez 
Contabilidade e mercado financeiro na UDF 

e é apaixonado pela escrita de artigos e 
Marketing Digital.



A pandemia, 
o pedestal e a ideia de 

perfeição absoluta

Fuja do pedestal como 
o diabo foge da cruz. 
Parece meramente 
uma frase de efeito, 
mas essa associação 
contém uma lógica 
profundamente 
impregnada de 
realidade

Se você já se deixou co
locar em um pedestal, 
sentiu na pele que es

tar em um lugar elevado do 
chão – ou estar em uma cruz 
– é essencialmente a mes
míssima coisa. Tenho pensa
do muito nessa questão em 
tempos de distanciamento 
social, de medo do novo 
Coronavírus e da necessida
de de lidar com a alteração 
de planos. Aparentemente, 
estar em um pedestal pode 
parecer ocupar um lugar 
de destaque; um lugar em 
que o nosso “ser especial” 
é reconhecido.

Sim, acredito que todos 
nós somos especiais e temos 
o direito de nos sentirmos 
assim. E essa é uma coisa 
curiosa. Se todos, ou quase a 
totalidade, somos especiais, 
ninguém é especial. Con
corda? Aliás, é exatamente 
essa equação que tentamos 
resolver nas terapias. Essas 
afirmações são verdadei
ras, no meu entender – e 
complicadas! Se tivermos 
um pensamento binário ou 
maniqueísta, no qual tudo 
tem de ser classificado como 
bom ou mau, certo ou errado 
não conseguiremos fechar 
essa conta. 

Mas, eu repito: fuja do 
pedestal, como o diabo foge 
da cruz, tenha você resolvido 
ou não essa equação. Em 
tempos de pandemia, estar 
longe do pedestal e da cruz 
pode ser um fator de força 
interior para passarmos por 
essa fase. Defendo a fuga 
do pedestal, porque quando 
estamos nesse lugar – ou 
quando colocamos alguém 
nesse espaço hipotético –, 
não garantimos a ocupação 
de uma posição de destaque; 
na verdade, garantimos um 
isolamento e anulamos a 
oportunidade do pertenci
mento, do confortável lugar 
de humanidade, do lugar 
em que devemos estar para 
sermos nós mesmos – ou 
seja, aquele lugar em que po
demos tentar, acertar, errar, 
corrigir, tentar novamente.

E o que é o pedestal? É 
a prisão em que colocamos 
pessoas, ou nos deixamos co
locar; um espaço onde tudo o 
que conseguimos ver são as 
expectativas alheias e tudo o 
que sentimos é uma enorme 
solidão e o medo paralisante 
de dar um passo em falso. 
Então, esse é outro aspecto 
importante: além de não se 
deixar aprisionar em um 
pedestal, por favor, não con
dene ninguém a esse lugar 
cruel e irreal. Estamos em 

um contexto de distancia
mento social; um momento 
em que podemos olhar para 
dentro e iniciar um processo 
de reconstrução; de alinha
mento de expectativas; de 
aceitação de que os planos 
traçados para 2020 devem 
ser revistos e alterados.

Diante das mudanças tra
zidas por esse vírus, dedica
mos os dias a buscar um he
rói. Entretanto, deveríamos 
buscar e reconhecer pessoas 
que, em razão da própria 
experiência, conhecimento 
e atitude são capazes de nos 
ajudar. A busca por nossa 
humanidade e a construção 
de uma nova sociedade mais 
igualitária requer darmos 
mais um passo na direção 
desse ser humano mais real 
e profundamente empático. 
Enquanto continuarmos na 
fantasiosa busca de fadas e 
heróis, duas tristes conse
quências advirão.

A primeira: acreditando 
que existem pessoas per
feitas, vamos nos deixar 
levar por discursos daqueles 
suficientemente malucos e/
ou mentirosos que se apre
sentam como salvadores. Na 
segunda situação, não nos 
sentiremos capazes de colo
car a nossa mão para girar a 
roda, porque – conscientes 
da nossa imperfeição – con
cluiremos que não estamos 
à altura dessa missão.

Com essa reflexão, chega 
de buscar a nota 10! Vamos 
compreender que um oito 
ou nove são notas mais do 
que suficientes para que 
possamos fazer essa roda da 
transformação social girar 
para o lado – e com a velo
cidade que achamos correta. 
Vamos parar de descartar 
pessoas por elas não terem 
acertado a questão final que 
lhes daria a nota 10. Lembra, 
combinamos que a nota oito 
ou nove está mais do que 
bom. Talvez até seis ou sete 
– que significam mais acertos 
do que erros. 

E, se afastamos a nota 
oito para abrir espaço para 
um eventual 10, também 
estamos abrindo o mesmo 
espaço para as notas quatro, 
três ou zero. Então, gostaria 
de propor um trato: vamos 
passar a aplaudir as notas 
oito – nossas e dos demais 
– e, quando reconhecermos 
um erro, lembremos de que 
isso apenas significa que 
não será possível o 10, mas 
que estamos perfeitamente 
satisfeitos com o oito. 

Assim, teremos a paz de 
espírito e lucidez imprescin
díveis para promovermos as 
transformações humanas ne
cessárias. Que seja possível 
emergir do mundo póspan
demia um novo pacto social.

(*) - Formada em Direito pela USP, 
é membro da comissão de Direitos 

das Pessoas com Deficiência da OAB 
e autora do livro “Minha vida com 

Boris, história do cão que mudou a 
vida de sua dona e do Brasil”, 

e idealizadora do projeto 
“Heróis à Vista”.

Thays Martinez (*)
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Bahiana Distribuidora de Gás Ltda.
CNPJ Nº 46.395.687/0001-02

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANçOs PATRImONIAIs - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais) DEmONsTRAçõEs DE REsuLTADOs 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)

DEmONsTRAçõEs DOs REsuLTADOs ABRANGENTEs - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

DEmONsTRAçõEs DOs fLuxOs DE CAIxA - méTODO INDIRETO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 

(Em milhares de Reais)

 José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7

NOTAs ExPLICATIvAs Às DEmONsTRAçõEs fINANCEIRAs - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

DEmONsTRAçõEs DAs muTAçõEs DO PATRImôNIO LíquIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTExTO OPERACIONAL - A Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. (“So-
ciedade”) está domiciliada no Brasil com sede na Avenida Brigadeiro Luis An-
tônio, 1.343 em São Paulo – SP e tem por atividade principal a distribuição de 
gás liquefeito de petróleo - GLP nos Estados da Bahia, Alagoas, Ceará, Mara-
nhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe.
2 REsumO DAs PRINCIPAIs PRÁTICAs CONTÁBEIs
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas 
Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprova-
dos pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são 
apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As prin-
cipais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financei-
ras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janei-
ro de 2019: a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercí-
cios. b) Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável 
líquido, dos dois o menor. c) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamen-
to a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos 
custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo 
de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do 
contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são 
reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A mensuração do ativo 
e do passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balan-
ço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do 
contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. d) O imobi-
lizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos fi-
nanceiros incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da deprecia-
ção acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor 
recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em 
consideração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. e) Os demais 
ativos e passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acres-
cido, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e 
cambiais incorridos. A autorização para a emissão destas demonstrações finan-
ceiras foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 26 de maio de 2020.
3 ADOçÃO DOs PRONuNCIAmENTOs EmITIDOs PELO CPC - As seguintes 
normas, emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 1 de janei-
ro de 2019: (i) CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. Com a 
adoção do CPC 06 (R2), os contratos de arrendamentos identificados e vigentes 
na data de transição e com prazos superiores a 12 meses, foram contabilizados: 
reconhecimento de ativos de direito de uso e de passivos de arrendamentos a 
pagar no balanço patrimonial, inicialmente mensurados pelo valor presente dos 
pagamentos futuros dos arrendamentos; e reconhecimento de despesas de 
amortização de ativos de direito de uso e despesas de juros no resultado finan-
ceiro sobre os passivos de arrendamentos na demonstração de resultado. A 
Sociedade selecionou como método de transição a abordagem retrospectiva 
modificada, com o efeito cumulativo da aplicação inicial desse novo pronuncia-
mento registrado como ajuste ao saldo de abertura do patrimônio líquido e sem 
a reapresentação de períodos comparativos. O quadro a seguir sumariza os 
efeitos da adoção inicial do CPC 06 (R2):

01/01/2019
Ativo não circulante
Ativos de direito de uso 9.862
Intangível (75)
Total do ativo 9.787
Passivo circulante
Arrendamentos a pagar 232
Passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 9.555
Total do passivo 9.787

Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal e 
estimou os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii) ICPC 22 - 
Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O ICPC 22 esclarece como 
aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há incertezas no 
tratamento de tributos sobre o lucro, ou seja, há dúvidas sobre aceitação dos tra-
tamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando os requisitos do CPC 32. Na 
avaliação da administração da Sociedade, não foram identificados impactos signi-
ficativos em decorrência da adoção do ICPC22, uma vez que todos os procedi-
mentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão 
amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais.
4 fORNECEDOREs E CONTAs A PAGAR - a. Fornecedores

31/12/2019 31/12/2018
Fornecedores nacionais 16.523 13.724
A Sociedade adquire GLP da Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras. Esse fornece-
dor possui praticamente a totalidade do mercado deste produto no Brasil.
b. Contas a pagar

31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante
Termo de Compromisso de Cessação (1) 26.495 25.024
Demais contas a pagar 4.606 6.409

31.101 31.433
Passivo não circulante
Termo de Compromisso de Cessação (1) 26.495 50.054

26.495 50.054
(1) Refere-se ao Termo de Compromisso de Cessação no valor de R$ 52.990 de 
principal e R$ 3.862 de atualização, cuja quitação está sendo em 8 parcelas 
semestrais a partir de março de 2018, sendo apresentado 2 parcelas no circu-
lante e 2 parcelas no não circulante em 31 de dezembro de 2019.
5 PATRImôNIO LíquIDO - a. Capital social - O capital social, subscrito e integra-
lizado em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, está representado por 24.000 cotas 
com valor nominal de R$ 7.393,21 (R$ 7.393,21 em 31 de dezembro de 2018). Em 
15 de maio de 2018 houve aumento de capital com reservas de incentivos fiscais 
no montante de R$ 20.117. b. Reserva de reavaliação - A reserva de reavaliação, 
constituída anteriormente à adoção das normas de contabilidade (CPC) instituí-
das pela Lei 11.638/07, é realizada com base nas depreciações, baixas ou aliena-
ções dos respectivos bens reavaliados e é transferida para lucros acumulados 
com os encargos tributários correspondentes. O saldo de encargos tributários in-
cidentes sobre a reserva de reavaliação totaliza R$ 523 em 31 de dezembro de 
2019 (R$ 525 em 31 de dezembro de 2018). c. Reservas de lucros - A reserva 
de lucros refere-se à reserva de incentivos fiscais. d. Ajustes de avaliação patri-
monial - (i) Os ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, 
apurados em avaliação conduzida por atuário independente, são reconhecidos no 
patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas 
registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemente 
para o resultado. (ii) As diferenças entre o valor justo das aplicações financeiras 
mensuradas a valor justo através de outros resultados abrangentes e o valor ini-
cial da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos e das variações cambiais 
são reconhecidas no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. 
Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o 
resultado caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. e. Destinação e dis-
tribuição de lucros - Os lucros apurados terão o destino que lhes for atribuído 
pelos cotistas. Os lucros a serem distribuídos são mantidos no patrimônio líquido 
até sua aprovação em assembleia de cotistas. Da reunião dos sócios realizada em 
08 de abril de 2019 foi deliberada a distribuição de lucros no montante de R$ 
22.388 da conta de lucros acumulados até 31 de dezembro de 2018. A proposta 
de distribuição de lucros é assim demonstrada:

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.

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Inde-
pendentes, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independen-
tes, sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da Sociedade.
A DIRETORIA

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 17.621 11.983
Aplicações financeiras 24.038 40.901
Contas a receber de clientes 68.554 72.331
Estoques 25.170 26.972
Tributos a recuperar 11.771 9.583
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 5.646 4.086
Demais contas a receber 827 755
Despesas antecipadas 2.475 1.626
Ativos de contratos com clientes - direitos de 
  exclusividade 89 -
Total do ativo circulante 156.191 168.237

Não circulante
Contas a receber de clientes 5.910 9.387
Imposto de renda e contribuição social diferidos 34.828 33.804
Tributos a recuperar 27.978 -
Depósitos judiciais 166.311 161.603
Demais contas a receber 79 -
Despesas antecipadas 179 1.518
Ativos contratuais 259 -
Total do ativo realizável a longo prazo 235.544 206.312
Investimentos 5.558 5.558
Imobilizado 212.366 202.550
Intangível 289 465
Direito de Uso 23.605 -
Total do ativo não circulante 477.362 414.885
Total do ativo 633.553 583.122

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Financiamentos 4.863 9.380
Fornecedores 16.523 13.724
Salários e encargos sociais 15.390 15.363
Obrigações tributárias 2.552 2.011
Imposto de renda e contribuição social a pagar 2.552 253
Benefício pós-emprego - 879
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 5.042 1.327
Arrendamentos a pagar 5.509 -
Demais contas a pagar 31.101 31.433
Total do passivo circulante 83.532 74.370

Não circulante
Financiamentos 1.970 6.711
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 152.488 150.705
Benefícios pós-emprego 2.694 2.201
Arrendamentos a pagar 18.507 -
Demais contas a pagar 26.496 50.054
Total do passivo não circulante 202.155 209.671

Patrimônio líquido
Capital social 177.437 177.437
Reserva de lucros 114.597 15.999
Reserva de reavaliação 1.537 1.544
Ajustes de avaliação patrimonial (7) 170
Distribuição de lucros proposta 54.302 -
Lucros acumulados - 103.931
Total do patrimônio líquido 347.866 299.081
Total do passivo e do patrimônio líquido 633.553 583.122

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida de vendas e serviços prestados 1.781.294 1.765.086
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
  prestados (1.609.525) (1.609.780)

Lucro bruto 171.769 155.306
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (77.463) (70.804)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa  (5.667) (2.482)
Gerais e administrativas (8.711) (12.307)
Resultado na venda de bens 1.043 83
Outros resultados operacionais, líquidos 5.569 1.593

Lucro operacional 86.540 71.389
Receitas financeiras 5.794 5.874
Despesas financeiras (9.117) (7.776)
Resultado financeiro líquido (3.323) (1.902)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
  social 83.217 69.487
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (12.807) (11.595)
Diferido 938 (329)

(11.869) (11.924)
Lucro líquido do exercício 71.348 57.563
Lucro líquido por cota do capital social (média 
  ponderada do exercício) - R$ 2.972,83 2.398,46

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 71.348 57.563
Itens que serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social (10) 6

Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais de benefícios pós-emprego,
  líquidas de imposto de renda e contribuição social (167) 553

Resultado abrangente do exercício 71.171 58.122

31/12/2019 31/12/2018
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 71.348 57.563
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao 
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 35.608 48.449
Créditos de PIS e Cofins sobre depreciações - 1.381
Juros, variações monetárias e cambiais 2.220 (1.293)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (938) 329
Resultado na venda de bens (1.043) (83)
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 5.667 (2.482)
Provisão para perda em estoques (4) (1)
Provisão para benefício pós-emprego 241 (835)
Provisão para Termo de Compromisso de Cessação - 3.103
Amortização de ativos de contratos com clientes 
  - direitos de exclusividade 24 -
Amortização de ativos de direito de uso 4.233 -
Outros 1 282

117.357 106.413
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (1.890) (7.460)
Estoques 1.806 (96)
Impostos a recuperar (3.748) (4.592)
Demais contas a receber (72) 809
Despesas antecipadas (849) (189)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 2.799 41
Salários e encargos sociais 27 (1.998)
Obrigações tributárias 541 (296)
Imposto de renda e contribuição social 12.581 2.145
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 3.715 126
Benefício pós-emprego (879) 27
Demais contas a pagar (332) 2.369

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes 3.477 (2.479)
Depósitos judiciais (4.708) (10.416)
Impostos a recuperar (27.978) -
Despesas antecipadas 1.339 (1.518)
Demais contas a receber (79) -

Aumento no passivo não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 1.783 4.837
Benefício pós-emprego - (312)
Demais contas a pagar (23.558) (22.753)
Pagamentos de ativos de contratos com clientes 
  - direitos de exclusividade (372) -
Imposto de renda e contribuição social pagos (10.282) (2.004)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 70.678 62.654
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 16.863 (24.062)
Aquisição de imobilizado (52.974) (49.985)
Aquisição de intangível - (386)
Receita com a venda de bens 8.692 6.662

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (27.419) (67.771)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Captação - 7.525
Amortização (9.426) (9.369)
Juros pagos (838) (1.464)
Contraprestação de arrendamento mercantil (4.969) -
Distribuição de lucros pagos (22.388) -

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos (37.621) (3.308)
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes 
  de caixa 5.638 (8.425)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 11.983 20.408
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 17.621 11.983

Reserva de lucros

Capital 
social

Reserva 
de 

reavaliação

Reserva de 
incentivos 

fiscais
Retenção 
de lucros

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Lucros 

acumulados

Distribuição 
de lucros 

propostas
Patrimônio 

líquido
saldos em 31 de dezembro de 2017 157.320 1.556 23.155 - (389) 59.312 - 240.954
Lucro líquido do exercício - - - - - 57.563 - 57.563
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - 6 - - 6
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, 
  líquidas de imposto de renda e contribuição social - - - - 553 - - 553

Resultado abrangente do exercício - - - - 559 57.563 - 58.122
Aumento de capital em reservas 20.117 - (20.117) - - - - -
Realização da reserva de reavaliação - (12) - - - 12 - -
Imposto de renda e contribuição social sobre a 
  realização da reserva de reavaliação - - - - - (5) - (5)
Destinação do resultado líquido:
Reserva de incentivos fiscais - - 12.961 - - (12.951) - 10

saldos em 31 de dezembro de 2018 177.437 1.544 15.999 - 170 103.931 - 299.081
Lucro líquido do exercício - - - - - 71.348 - 71.348
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - (10) - - (10)
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, 
  líquidas de imposto de renda e contribuição social - - - - (167) - - (167)

Resultado abrangente do exercício - - - - (177) 71.348 - 71.171
Realização da reserva de reavaliação - (7) - - - 7 - -
Imposto de renda e contribuição social sobre a 
  realização da reserva de reavaliação - - - - - 2 - 2
Aprovação da distribuição de lucros em Reunião 
  Ordinária dos sócios - - - - - (22.388) - (22.388)
Reserva para retenção de lucros - - - 81.543 - (81.543) - -
Destinação do resultado líquido:
Reserva de capital de incentivos fiscais - - 17.055 - - (17.055) - -
Distribuição de lucros proposta (R$ 2.262,58 
  por cota) - - - - - (54.302) 54.302 -

saldos em 31 de dezembro de 2019 177.437 1.537 33.054 81.543 (7) - 54.302 347.866

31/12/2019
Lucro líquido do exercício 71.348
Realização de Reserva de Reavaliação 9
Constituição de Reserva de Isenção de Imposto de Renda (17.055)
Total da distribuição de lucros proposta ( R$ 2.262,58 por cota) 54.302
A movimentação de distribuição de lucros está demonstrada 
  abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2018 -
Aprovação da distribuição de lucros em Reunião Ordinária dos 
  quotistas 22.388
Pagamentos (22.388)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 -
6 LuCRO POR COTA - A tabela a seguir apresenta a conciliação dos numera-
dores e denominadores utilizados no cálculo do lucro por cota. Não existe dife-
rença entre o lucro básico e diluído por cota em todos os exercícios apresenta-
dos.
Lucro básico e diluído por cota 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 71.348 57.563
Média ponderada das cotas (em milhares) 24 24
Lucro básico e diluído por cota - R$ 2.972,83 2.398,46

Studio Morumbi Fight LTDA.
CNPJ nº 31.857.181/0001-09. Nire nº 35235377952

Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Sócios
Ficam convocados os sócios da sociedade empresária Studio Morumbi Fight LTDA a reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária de Sócios, a realizar-se, em primeira convocação com a presença de titulares de no mínimo 
três quartos do capital social, no dia 08 junho de 2020, às 10:00 horas e, em segunda convocação, com qualquer 
número de titulares do capital social, às 10:30 horas. O conclave realizar-se-á exclusivamente de forma digital, 
através da utilização do aplicativo ZOOM, disponível para celulares smartphones e computadores, através da 
utilização de sinal de internet, cujo o link de acesso é: https://zoom.us/j/91301002238. O referido sistema eletrônico 
permitirá que cada sócio exerça seu direito de voto utilizando-se de recursos de áudio e video, sendo este o único 
modo válido de participação na reunião, estando vedada a utilização de boletim de voto a distância. Para todos 
os fins de direitos, considerar-se-á que a Assembleia fora realizada na sede da sociedade, qual seja a Avenida 
Giovanni Gronchi, nº 5930, sala Q16B, Vila Andrade, CEP nº 05724-002, Morumbi Town Shopping. A Assembleia 
possui a seguinte ordem do dia: (1) deliberar sobre a necessidade de que todos os sócios da sociedade 
integralizem o capital que subscreveram, respectivamente; (2) deliberar sobre a alteração da administração da 
sociedade; (3) deliberar sobre aprovação da prestação de contas dos aportes realizados a título de Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital – AFAC pelos sócios Oscar Vieira Lopes e Renata Martins Mendes Gentil destinado 
a montagem da academia; (4) deliberar sobre a incorporação do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 
– AFAC em efetivo aumento do capital social e a concessao de prazo para a integralização; (5) consolidação 
do contrato social. Os sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão se fazer 
representar por procuradores devidamente constituídos através de outorga de mandato, com especificação precisa 
dos poderes e dos atos autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente com a ata da 
respectiva Assembleia Geral. São Paulo/SP, 28 de maio de 2020. Oscar Vieira Lopes.

O supermercado é o novo shopping.
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Para se ter ideia, o ecommer
ce do Brasil cresceu 47%, de 
acordo com uma pesquisa re

alizada pela Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm), em 
parceria com a Konduto. 

Outros setores como farmácias, 
serviços ligados a saúde, brinquedos, 
pijamas e ítens relacionados a home 
office. Desde março, as áreas da saúde, 
supermercados, farmácia e logística 
tiveram mais vagas de emprego, se
gundo uma pesquisa realizada pela 
Catho. De acordo com Ariane Marta, 
contadora e diretora da Brascont 
Contabilidade, os setores menos pre
judicados durante a pandemia foram 
os essenciais, porque conseguiram 
continuar com sua rotina de trabalho. 

Os segmentos ligados a saúde e alimen
tação foram os mais beneficiados com 
o aumento da demanda. Na sequência 
vem aqueles que já trabalhavam sem o 
atendimento presencial, como lojas vir
tuais, produtos digitais, tudo isso que já 
era digital ou restaurantes que já viviam 
de delivery tiveram crescimento. O con
sumo de quem está em casa aumentou 
nas compras virtuais. 

A especialista também alerta sobre 
outros setores que vão precisar se 
reinventar e lutar para se recuperar. 
Os mais atingidos são os que não estão 
conseguindo manter o funcionamento 
do comércio nesse período, como res
taurantes que não trabalham com de
livery, ou o comércio varejista, hotéis, 

Saiba dos setores que 
não pararam durante a pandemia
A pandemia causada pela Covid-19 prejudicou a economia mundial e muitas empresas. Mas se para alguns 
setores exigiu a necessidade de se reinventar, para outros trouxe novas oportunidades e crescimento

na crise. Os setores que já tinham 
seus negócios de forma online 
conseguiram manter e crescer 
suas vendas, agora, quem ainda 
não estava nesse cenário pode 
encontrar uma oportunidade ao 
investir nesse tipo de venda. Um 
dos segmentos prejudicados foi o 
varejo, mas temos a tecnologia ao 
nosso favor e já preparada para 
atender uma demanda online. 

	 •	O supermercado é o novo sho-
pping: O setor está crescendo 
bastante nesse período, inclusive 
os mercados de bairro, mas assim 
como precisamos tomar cuidados 
em controlar a gestão financeira 
quando os negócios não vão bem, 
sendo necessário tomar uma série 
de cuidados com o crescimento, 
saber o preço de venda, produtos, 
controle de estoque. Sabemos que 
essa é uma fase que uma hora ou 
outra vai acabar, por isso é preciso 
aproveitar com sabedoria

	 •	Farmácias e Serviços ligados 
a saúde: Como as farmácias tam
bém passaram a vender máscaras, 
álcool em gel e também muitas 
pessoas passaram a comprar mais 
medicamentos para prevenção, foi 
um setor que não sentiu a crise. Os 
planos de saúde e setores médicos 
também sentiram a pandemia de 
forma positiva para os negócios. 

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

turismo, eventos, entre outros negó
cios que ficaram totalmente parados. 
Uma das soluções para a recuperação 
é usar o máximo de financiamentos 
possíveis liberados pelo governo, adiar 
os impostos, renegociação, analisar 
e levar em conta as MP trabalhistas. 

Não é de uma hora para outra que 
os shoppings, bares e restaurantes vão 
abrir, isso não vai voltar tão cedo. Por 
isso as medidas relacionadas ao fluxo 
de caixa, controle financeiro, avalia
ção de crédito entre outras, devem 
ser levadas em consideração, revela 
Ariane Marta. Confira três setores 
que não pararam e ainda cresceram 
durante a pandemia: 
	 •	E-commerce: cresceu a busca 

por produtos de forma online e o 
segmento virou uma opção para 
empreendedores se reinventarem 

Freudenberg Não-Tecidos Ltda.
CNPJ/ME nº 62.174.644/0001-53 - NIRE 35.220.446.198
Extrato da Ata de Reunião Extraordinária de Sócias

Data/Hora/Local: 21/05/2020, às 10h00, na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 2735, Sala 11, Jacareí/SP. Mesa: Presi-
dente: Rodrigo Pereira Madeira; Secretário: Mario Escher. Convocação: Dispensada nos termos do §2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02. Presen-
tes: Totalidade do capital social. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” - 1. a redução do capital social com restituição 
às sócias, na respectiva proporção de participação no capital social, atualmente de R$ 39.004.940,00, para R$ 20.004.940,00, uma redução, 
portanto, no valor de R$ 19.000.000,00, a ser realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R$ 1,00 para
R$ 0,512882214406688 por quota. 2. o grupamento das 39.004.940 quotas da Sociedade, no valor nominal de R$ 0,512882214406688 cada, na 
proporção de 1,949765407944240 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 20.004.940 quotas, no valor nominal de 
R$ 1,00 cada, distribuídas entre as sócias na proporção que detêm no capital social. 3. após o grupamento, a participação da sócia Externa Han-
dels Und Beteiligungs-GMBH passará a ser de valor inferior à 1 quota, a Freudenberg SE cederá a fração de quota necessária para que a sócia 
Externa Handels Und Beteiligungs-GMBH passe a ser titular de 1 quota, no valor de R$ 1,00. 4. A redução do capital social da Sociedade ora 
aprovada será efetivada mediante o registro da presente ata na JUCESP, após decorrido o prazo de 90 dias contados da publicação desta ata, 
nos termos do Artigo 1.084, § 1º e 3º, da Lei 10.406/02 e o registro perante a JUCESP do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social 
da Sociedade que deliberar sobre a alteração do capital social da Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a Ata, que 
foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, a qual será publicada, na forma de extrato. Jacareí, 21/05/2020. Rodrigo Pereira Madeira - Presi-
dente; Mario Escher - Secretário. Sócias: p.p. Freudenberg SE - Mario Escher; p.p. Externa Handels - Und Beteiligungs-GMBH - Mario Escher.
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Nesse perfil, também estão empresas que estão executando 
transformações relevantes em seus negócios e terão a capaci-
dade de atrair investidores interessados na ampliação de um 

modelo mais digital, assertivo e personalizado. Vale ainda ressaltar 
que o comércio eletrônico e os serviços de entrega estão entre os 
segmentos que estão mais se beneficiando do momento atual e vão 
sair mais fortalecidos na nova realidade, no pós-crise. 

Essa conclusão está alinhada ao conteúdo apresentado por 
Fernando Gambôa, sócio-líder do setor Consumo e Varejo da 
KPMG no Brasil e na América do Sul, no webcast "Resiliência e 
retomada: Consumo e Varejo". De acordo com ele, "nesta nova 
realidade teremos novos hábitos de consumo, o varejo seguro 
será a regra e as empresas estarão muito mais digitalizadas, com 
adoção intensa de tecnologia para viabilizar novos modelos e ofe-
recer experiências cada vez mais diferenciadas e personalizadas 
para os consumidores". 

A apresentação da KPMG também apontou as principais ten-
dências e os desafios para o setor no atual cenário de pandemia 
da Covid-19, que fez com que medidas de isolamento social fos-
sem adotadas, levando ao fechamento da maior parte das lojas 
do comércio tradicional, a priorização de artigos essenciais por 
parte dos consumidores e uma migração massiva ao varejo online 
como resposta a esta nova realidade. 

Segundo o levantamento, alguns dos principais desafios en-
frentados por empresas de consumo e varejo em virtude da 
pandemia são: 

 • Comércio Tradicional: O fechamento da lojas trouxe 
perda de contato com os clientes, queda nas vendas e de 
fluxo. Precisou rapidamente se adaptar à nova realidade, 
redefinindo o papel das lojas, dos vendedores e viabilizando 
novos modelos. Busca refazer o caixa por meio das medidas 
governamentais e linhas de crédito. Onde foi possível reabrir 
as lojas, isso está sendo feito de acordo com o conceito de 
Varejo Seguro. 

 • Varejo online: com as medidas de restrição houve um au-
mento na utilização deste canal, que precisa repensar sua 
logística urbana, frente ao novo patamar de volume, além de 
incorporar conceitos do Varejo Seguro. Houve uma aceleração 
de adesão do consumidor a este canal, com novos entrantes 
no mundo digital. Como todo canal digital, o e-commerce 
está exposto a muitas vulnerabilidades e precisa rapidamente 
adotar e estar preparado para ataques cibernéticos. 

As empresas de bens de consumo cíclico, varejo alimentar, farmácias, alimentos e bebidas devem passar por um processo de retorno ao normal ou de retomada de 
crescimento nos negócios após a pandemia. Esse é o caso de organizações que, embora sofram com os efeitos do distanciamento social, são vistas como 

essenciais e devem se recuperar mais rapidamente quando a demanda dos consumidores retornar em volumes semelhantes.

proCesso de reTorNo ao NorMal

 • Mini Hubs - Estratégia "Ship from Store", permitindo entregas 
em menor tempo e com menor custo 

 • Logística urbana, com foco em "Last Mile" 

 • Ferramentas analíticas, para entender os novos hábitos de 
consumo, respeitando a privacidade dos usuários 

 • Adoção de Cibersecurity 

 • Maior presença de Marketplaces, com maior controle nos 
sellers 

 • Maior investimento em marketing digital, usando 
influenciadores 

 • Programas de fidelidade para aumentar vendas 

 • Maior adoção de pagamentos digitais 

Pelo lado dos fabricantes de Alimentos, 
Bebidas e Bens de Consumo: 

 • Marcas mais engajadas socialmente, com maior preocupação 
com reputação e sustentabilidade (ESG) 

 • Produtos mais saudáveis e sustentáveis, em embalagens 
recicláveis 

 • Revisão de categorias e portfólio de produtos frente aos novos 
hábitos de consumo 

 • Revisão de embalagens frente cada tipo e tamanho de mer-
cadoria, para otimizar a logística 

 • Estratégias Direct-To-Consumer (DTC). 

 • Maior utilização de canais online pelos fabricantes 

 • Uso mais extensivo de plataformas / marketplaces 

 • Supply Chain mais inteligente, integrado e responsivo 

 • Novas estratégias de vendas, posicionamento de marca e 
distribuição dos produtos. 

Fonte e mas informações: (www.kpmg.com.br).

eMpresas de 
CoNsuMo e 

Varejo deVeM 
VolTar 

ao NorMal 
e reToMar o 
CresCiMeNTo 

 • alimentos e bebidas: Fechamento dos restaurantes e bares 
afetou severamente este segmento. Frente ao novos hábitos 
de consumo, mais conscientes e saudáveis, precisa entender 
e rapidamente adequar o portfólio atual de produtos. Além 
disso, deve desenvolver substitutos para matéria prima im-
portada. 

 • Bens de Consumo: Deve ajustar seus planos e programas 
de produção frente a cancelamentos e postergações feitas 
pelo varejo. Ajustar a cadeia de suprimentos, desenvolvendo 
novos fornecedores locais, garantindo fornecimento contínuo 
de itens estratégicos. Além disso, precisa desenvolver novas 
estratégias de preços e promoções, para incentivar vendas. 

Já as principais tendências para o setor destacadas 
pelo estudo são as seguintes - Para o Varejo: 

 • Vendedor Digitalizado, vende de qualquer lugar a todo 
momento  

 • Varejo Seguro 

 • Redefinir o papel das lojas no "Novo Normal" 

 • BOPIS ou "Click & Collect", Clique & Retire Drive Thru 

Pi
xa

ba
y

Pixabay



www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 29 de maio de 2020 7Negócios
Empresas 

&

Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora
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Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 

O nível de ocupação dos brasileiros ficou 
em 51,6% no trimestre encerrado em abril. O 
dado representa o percentual de brasileiros 
em idade de trabalhar que estão efetivamen-
te ocupados. Esse é o patamar mais baixo do 
indicador desde o início da Pnad-Contínua, 
em 2012. No trimestre encerrado em janeiro, 
o nível de ocupação chegou a 54,8%. Em 
abril do ano passado, a taxa era de 54,2%.

A população ocupada ficou em 89,2 mi-
lhões de pessoas no trimestre finalizado em 
abril, queda de 5,2% em relação a janeiro 
deste ano (4,9 milhões de pessoas a menos) 
e de 3,4% em relação a abril do ano passado 
(3,1 milhões de pessoas). As quedas em 
ambos tipos de comparação foram recordes. 
O total de desempregados no Brasil no tri-
mestre encerrado em abril deste ano chegou 
a 12,8 milhões de pessoas. O contingente é 
7,5% superior ao observado no trimestre 
encerrado em janeiro deste ano, que era de 
11,9 milhões de desocupados.

Na comparação com janeiro, as maiores 
perdas de postos de trabalho foram obser-
vadas na construção (-13,1%), alojamento e 
alimentação (-12,4%) e serviços domésticos 
(-11,6%). Apenas administração pública teve 
criação de postos de trabalho (1,8%). Em 
relação a abril do ano passado, os setores com 
mais perdas continuaram sendo construção 
(-10,2%), serviços domésticos (-10,1%) e 
alojamento e alimentação  (-9,3%).

Já na comparação com abril do ano pas-
sado, as perdas de postos de trabalho mais 
expressivas foram no serviço privado sem 
carteira (-9,7%), trabalhadores domésti-
cos (-10,1%), empregadores sem CNPJ 
(-13%) e trabalhadores familiares auxiliares 
(-11,2%). O número de empregados com car-
teira de trabalho assinada no setor privado 
caiu para 32,2 milhões de pessoas, menor 
nível da série histórica, recuando 4,5% ante 
o trimestre anterior e 2,8% frente ao mesmo 
trimestre de 2019 (ABr).

Saber lidar com a distância nessa fase virou o 
novo desafio para os casais.

Pi
nt

er
es

t/r
ep

ro
du

çã
o

Donos de pequenos negócios têm lançado propostas 
inovadoras para que os casais possam demonstrar 
seu afeto no próximo dia 12 de junho. Saber lidar 

com a distância nessa fase virou o novo desafio para os 
casais e, para amenizar a saudade, os programas online 
são as novas tendências. Lives a dois, trocas de presentes 
usando o e-commerce e até serenatas virtuais estão entre 
as opções que devem adotadas pelos enamorados.

Em São Paulo, o restaurante Maneco criou um cardápio 
especial para o Dia dos Namorados em residências dife-
rentes. O proprietário, Luís Isoldi, conta que elaborou um 
menu variado com opções de entrada, prato principal e 
sobremesa, para aqueles casais que, apesar de neste mo-
mento estarem separados fisicamente, querem compartilhar 
um jantar especial. “A ideia é servir o tradicional jantar 
romântico em casas diferentes”, sugere.

Isoldi espera que a iniciativa seja bem aceita pelos clientes 
e possa refletir positivamente nos lucros de seu restaurante. 
“Acredito que será um sucesso, já temos algumas encomen-
das e estamos amadurecendo a ideia de personalizar o jantar 
a pedido do cliente, com flores, cartões e outros mimos 
que possam confortar quem está dentro de casa”, afirma.

Outro projeto são as serenatas de amor virtuais. Marcus 
Pimentel é músico, integrante da banda VMares, e lançou a 
novidade no mercado, como uma das opções de presentear 
as pessoas queridas, mesmo diante do isolamento social. 

“Já atendemos mais de 150 pessoas no Brasil e em outros 

         Controladora          Consolidado
Ativo Circulante       2019       2018         2019        2018
Caixa e equivalentes de caixa 10.965 26.169 12.246 27.302
Contas a receber de clientes 87.661 76.041 61.074 60.528
Estoques 23.850 32.226 34.362 43.002
Impostos a recuperar 37.046 31.488 40.852 33.571
Adiantamento a fornecedores 15.318 19.180 16.093 9.010
Outros créditos 4.423 5.864 4.672 5.864
Total do ativo circulante 179.263 190.968 169.299 179.277
Não circulante 81.938 43.210 101.160 60.635
Depósitos judiciais 393 308 393 308
Impostos a recuperar  154 154 154 154
IR e CS diferidos  1.482 2.170 1.482 2.170
Investimentos 12.745 9.842 - -
Imobilizado 32.220 30.243 55.780 49.784
Direito de uso 2.21 34.542 - 35.223
Intangível 402 493 8.128 8.219
Total do ativo 261.201 234.178 270.459 239.912

        Controladora        Consolidado
Passivo Circulante       2019      2018       2019       2018
Fornecedores 11.382 11.150 14.937 14.884
Empréstimos e fi nanciamentos 115.060 132.315 115.060 132.584
Arrendamento mercantil 2.426 - 2.590 -
Obrigações trabalhistas 6.774 5.650 8.135 6.689
Obrigações tributárias 1.682 256 2.161 729
Dividendos e juros sobre capital proprio 2.365 1.108 2.365 1.108
Subvenções 2.775 5.010 2.775 5.010
Outras contas a pagar 13.227 11.215 16.364 11.434
Total do passivo circulante 155.691 166.704 164.387 172.438
Não circulante 45.431 20.371 45.993 20.371
Empréstimos e fi nanciamentos  10.837 19.051 10.837 19.051
Arrendamento mercantil 33.781 - 34.343 -
Subvenções  203 578 203 578
Provisão para demandas judiciais 610 742 610 742
Patrimônio líquido 60.079 47.103 60.079 47.103
Capital social 67.000 67.000 67.000 67.000
Prejuízos acumulados (6.921) (19.897) (6.921) (19.897)
Total do passivo e patrimônio líquido 261.201 234.178 270.459 239.912

        Controladora             Consolidado
      2019       2018        2019       2018
Receita operacional líquida 244.684 333.803 244.684 360.959
Custo dos produtos vendidos (172.035) (259.985) (161.308) (289.542)
Lucro bruto 72.649 73.818 83.376 71.417
(Despesas) receitas operacionais     
Comerciais (5.041) (8.000) (5.041) (8.000)
Gerais e administrativas (38.114) (40.896) (44.150) (45.823)
Pesquisa e desenvolvimento (1.985) (4.372) (1.985) (4.372)
Equivalência patrimonial 2.903 (8.501) - -
Outras receitas  operacionais líquidas 2.423 2.270 2.736 2.252
Lucro antes do resultado
 fi nanceiro líquido e impostos 32.835 14.319 34.936 15.474
Despesas fi nanceiras (14.925) (44.740) (15.277) (45.141)
Receitas fi nanceiras 226 11.860 226 11.938
Resultado fi nanceiro líquido (14.699) (32.880) (15.051) (33.203)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS 18.136 (18.561) 19.885 (17.729)
IR e CS: Corrente (1.273) (609) (3.022) (1.441)
Diferido (984) 1.841 (984) 1.841
 (2.257) 1.232 (4.006) 400
Lucro (prejuízo) do exercício 15.879 (17.329) 15.879 (17.329)
Lucro (prejuízo) básicoe diluído por ação   0,24 (0,26)
Número de ações no fi nal do exercício   67.000.000 67.000.000
Demonstração das 

Mutações do 
Patrimônio Líquido

Demonstrações dos 
Resultados Abrangentes

Demonstração do Resultado

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

    Reservas de lucros   Prejuízos 
 Capital Reserva Retenção acumu-
   social      legal de lucros      lados      Total
Saldos em 31/12/2017 33.000 - - (2.568) 30.432
Aumento de capital 34.000 - - - 34.000
Prejuízo do exercício - - - (17.329) (17.329)
Saldos em 31/12/2018 67.000 - - (19.897) 47.103
Lucro líquido do exercício - - - 15.879 15.879
Juros sobre capital próprio - - - (2.903) (2.903)
Saldos em 31/12/2019 67.000 - - (6.921) 60.079
         Controladora          Consolidado
      2019       2018        2019       2018
Lucro (prejuízo) do exercício 15.879 (17.329) 15.879 (17.329)
Outros resultados abrangentes - - - -
Total do resultado abrangente  15.879 (17.329) 15.879 (17.329)

Fluxo de caixa das       Controladora     Consolidado
atividades operacionais:      2019      2018      2019      2018
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS 18.136 (18.561) 19.885 (17.729)
Ajustes para:    
Provisão para demandas judiciais (132) 167 (132) (1.203)
Depreciacao de imobilizado 2.848 2.468 3.963 4.090
Amortização direito de uso 3.522 - 3.522 -
Amortização de intangível 248 2.534 248 2.534
Provisão para perdas em estoque (1.338) 787 (1.242) 2.968
Resultado na
 alienação de ativo imobilizado  295 2.610 327 2.680
Provisão de juros sobre empréstimos 3.146 3.297 3.146 3.297
Equivalência patrimonial  (2.903) 8.501 - -
Outros 134 (82) 179 (81)
 23.956 1.721 29.896 (3.444)
(Aumento) redução nos ativos    
Contas a receber de clientes (11.620) (62.219) (546) (46.617)
Estoques 9.714 (14.112) 9.882 (23.150)
Impostos a recuperar (5.547) (1.162) (7.270) (3.045)
Adiantamento a fornecedores 3.862 (13.222) (7.083) (2.912)
Outros créditos 1.441 (2.011) 1.192 (2.011)
Depósitos judiciais (85) 6 (85) 6
Aumento (redução) nos passivos:    
Fornecedores 232 (15.309) 53 (15.814)
Obrigações trabalhistas 1.124 1.570 1.446 1.896
Obrigações tributarias 1.426 (239) 1.432 15

Outras contas a pagar 2.012 10.819 4.930 8.566
Subvencoes (2.610) 494 (2.610) 494
IR e CS pagos (1.284) (5.696) (3.033) (6.528)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas 
(aplicado nas) atividades operacionais  22.621 (99.360) 28.204 (92.544)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Aquisições de imobilizado (5.120) (10.300) (10.286) (17.278)
Obrigações a pagar em aquisição de empresa  - (696) - (696)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimentos (5.120) (10.996) (10.286) (17.974)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento   
Aumento de capital - 34.000 - 34.000
Dividendos e juros  sobre capitlal próprio  (1.646) - (1.646) -
Arrendamento mercantil (2.444) - (2.444) -
Empréstimos e fi nanciamentos (28.615) 39.716 (28.884) 39.948
Fluxo de caixa líquido gerado pelas
 atividades de fi nanciamento (32.705) 73.716 (32.974) 73.948
Aumento (redução) líquido em
 caixa e equivalentes de caixa (15.204) (36.640) (15.056) (36.570)
Caixa e equivalentes de caixa
 em 1º de janeiro 26.169 62.809 27.302 63.872
Caixa e equivalentes de
 caixa em 31 de dezembro 10.965 26.169 12.246 27.302
Aumento (redução) líquido em caixa 
e equivalentes de caixa (15.204) (36.640) (15.056) (36.570)

Balanço Patrimonial

As notas explicativas referentes à estas Demonstrações Financeiras 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Renato Maziero - Diretor Administrativo - Financeiro
Viviane Lucia Barreto Gregorio 

Gerente Financeira e Contábil – CRC 1SP242673/O-2

Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S. A.
CNPJ: 53.359.824/0001-19

Demonstrações Financeiras Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais) 
Balanço Patrimonial

blanver.com.br

Dia dos Namorados: mercado lança 
opções para surpreender à distância

O isolamento social transformou a forma de celebrar diversas datas comemorativas e, com o Dia dos Namorados, não será diferente

seis países. No Dia das Mães foram muitos pedidos, há 
quem mande como presente de aniversário também. Para 
o Dia dos Namorados estamos nos preparando para bater 
o recorde de atendimentos”, diz ele. A serenata de amor 
virtual é composta por músicas escolhidas pelo cliente que 
são tocadas e cantadas ao vivo pelos artistas. Há como enviar 
dedicatórias e recados especiais. Tudo isso gravado em um 
ambiente personalizado, com clima romântico, flores, velas e 
muito encanto. “Você pode presentear e surpreender quem 
gosta em qualquer parte do mundo”, observa.

Em algumas cidades do país, onde já foi iniciado o afrou-
xamento das regras de isolamento, os casais poderão expe-
rimentar um cinema diferente com as opções de drive in. 
Em Brasília, o serviço foi retomado com capacidade para 
atender até 200 carros. No local são respeitadas as normas 
de distanciamento entre os veículos, há álcool em gel e o 
uso do banheiro só é permitido para uma pessoa de cada 
vez. A lanchonete está fechada, mas os namorados podem 
levar lanches e bebidas para curtirem os filmes.

O gerente da Unidade de Competitividade do Sebrae, 
César Rissete, analisa positivamente as iniciativas de em-
preendedores lançarem novos produtos para superarem a 
crise. “O empreendedor tem uma capacidade incrível de 
se reinventar. Um ajuste aqui, outro ali, criatividade a mil 
e pronto. Soluções são criadas. Acredito que essas opções 
se tornarão comuns, mesmo no cenário pós-pandemia”, 
comenta(AI/Sebrae).

Nível de ocupação atinge menor 
patamar em oito anos
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