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São Paulo, quarta-feira, 20 de maio de 2020

Motivos que fazem a
crise ser o momento para
começar um negócio
O

5

Aprovada prorrogação de
prazos de parcelamentos
pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional

Tudo indica que iremos enfrentar uma das piores recessões da história, e, para pessoas que sonhavam
em abrir o seu negócio esse pode ser o motivo ideal para recuar. Mas será que essa é a decisão correta?

E

mpreender é desafiador em qualquer
circunstância. É claro que a crise impõe novos
obstáculos, mas também
esconde várias oportunidades. Eu sei. Você deve
achar esse discurso clichê.
Por isso, reuni evidências
de que a recessão por ser
um ótimo momento para
começar seu negócio.
Toda crise gera problemas que precisam ser solucionados: negócios bem
sucedidos são aqueles que
resolvem problemas dos
clientes e que facilitam a
vida das pessoas. Convenhamos: a pandemia da
Covid-19 trouxe vários
novos problemas que precisam de solução. Crianças
sem assistir aulas, pessoas
trabalhando em casa sem
os recursos adequados,
demissões em massa, demanda por novas soluções
de higiene, necessidade de
inovação na saúde.
A lista é enorme. Ao invés de pensar que alguém
deveria resolver esses
problemas, por que não
pensar que você é alguém
e pode fazer isso? A competição está enfraquecida:
as empresas consolidadas
no mercado estão mais

São necessários alguns cuidados para evitar o aumento das
dívidas futuras.

vulneráveis. Muitas estão
tentando aprender como
reduzir custos, como se
adaptar para o mundo digital, como atender melhor,
como criar uma cultura ágil
e inovadora. Enquanto elas
fazem isso, sua empresa
pode surgir e arrebatar os
clientes insatisfeitos.
Profissionais qualificados
estão procurando recolocação: grandes empresas
como Airbnb tiveram que
demitir um quarto de sua
força de trabalho, e, nas
palavras do próprio CEO,
outras empresas seriam
sortudas por contratá-las.
Dificilmente uma mão de
obra tão qualificada estaria
disponível em outros tem-

pos. Poder de barganha em
negociações: com a queda
nas vendas, várias empresas estão oferecendo seus
produtos e serviços a preços menores. Assim, você
pode encontrar recursos a
preços mais baixos e conseguir ótimas negociações.
Mais opções de crédito
e investimento: quando a
economia vai mal, o governo tende a lançar opções
de crédito melhores, para
ajudar as empresas. Além
disso, investidores inteligentes estão em busca de
ótimas oportunidades e não
vão perder seu tempo com
ideias ruins. Se a sua ideia
for realmente boa, você
estará à frente na busca

Processos de cobrança devem ser
repensados em tempos de crise

: boavistaservicos.com/reprodução

Neste momento de dificuldade, as empresas precisam garantir
que os pagamentos continuam acontecendo.

Com um cenário econômico repleto
de incertezas, cresce a possibilidade do
aumento de dívidas não pagas. Segundo
dados da Boa Vista, a inadimplência do
consumidor teve uma alta de 5,8% em
abril. O momento é sensível e empresários
e lojistas temem pelo seu fluxo de caixa.
Nesse contexto, o processo de cobrança
é algo necessário para a manutenção da
receita da empresa.
“Sabemos da importância da cobrança
na saúde financeira da empresa”, ressalta
Alexandre Xavier, diretor de Produtos
Clássicos da Boa Vista. Ele enfatiza a
necessidade de uma régua de cobrança
inteligente, com acionamentos múltiplos,
que contemplem soluções de recuperação
de crédito, válida para dívidas vencidas
ou não. “Quem se antecipa e tem uma
política de recuperação planejada, tem
vantagens em relação a outros credores,
recebe primeiro”.
Importante lembrar que no momento de
dificuldade atual as empresas precisam
garantir que os pagamentos continuam
acontecendo, mantendo seu fluxo de
caixa e evitando ter de recorrer a bancos
para obter capital de giro. Ter um processo de cobrança estruturado e eficiente
é fundamental. Xavier destaca ainda a

importância de um processo digital, que
é mais ágil e mais seguro, já que não há
necessidade de manuseio de material e
deslocamento.
“Quem se comunica primeiro pode sair
na frente, considerando que são muitos
credores para cada consumidor, e se destaca quem usa os canais digitais para fazer
esses acionamentos”. Não concorre com
a interrupção de trabalho do correio. A
cobrança digital também tem outra vantagem. Com o isolamento social, muitos call
centers precisaram reduzir suas equipes,
o que pode comprometer um importante
meio de recuperação de receita de seus
clientes.
“A Boa Vista, por meio de seus produtos
como o SCPC Comunica, a Cobrança Digital e o Negocie SCPC, é capaz de avaliar
as réguas de cobrança de seus clientes,
traçar estratégias eficientes de forma automatizada, avaliando os melhores canais
e formas de cobrança. Podemos atender às
demandas do mercado nesse momento tão
desafiador”, ressalta o executivo. Outros
meios eficientes para a recuperação de
dívidas vencidas são o e-mail e SMS, os
Avisos Eletrônicos de Débitos – AED, para
comunicação com os clientes com contas
em atraso. Fonte: boavistascpc.com.br).
Para veiculação de seus
Balanços, Atas, Editais e Leilões
neste jornal, consulte sua
agência de confiança,
ou ligue para

netjen@netjen.com.br

Tel: 3106-4171

por capital.
As pessoas estão muito
envolvidas nos seus problemas para se importar
com os seus erros: um dos
maiores medos de quem vai
começar um novo negócio
é fracassar.
A boa notícia é que ninguém vai reparar, pois
elas estão muito ocupadas
resolvendo seus próprios
problemas. E, quanto mais
as pessoas se ocupam
fugindo do caos, maior a
oportunidade de fazer algo
diferente.
Pessoas com mentalidade empreendedora são
aquelas com capacidade de
compreender, se organizar
e agir rapidamente, diante
de condições incertas.
Não quer dizer que elas
não sentem medo ou que
tomam decisões inconsequentes, mas são pessoas
que correm riscos calculados, gastando o mínimo
para testar suas ideias e
aprendendo em cada etapa do processo. Esse é o
momento de separar os
empreendedores de verdade dos aventureiros que só
queriam formas fáceis de
enriquecer. Em qual grupo
você se encaixa?
(*) - É doutora em administração com
foco em empreendedorismo pela UNB,
professora e consultora.

s impactos da pandemia da Covid-19
na economia fizeram que o Comitê Gestor do Simples Nacional,
aprovasse, no ultimo dia
15/05, uma Resolução que
amplia o prazo de Opção
pelo Simples Nacional, em
2020, para até 180 dias após
a inscrição no CNPJ, bem
como prorroga os prazos
dos parcelamentos.

Dispõe a Resolução CGSN
nº 155:
Art. 1º As datas de vencimento das parcelas mensais
relativas aos parcelamentos
administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos tributos
apurados no âmbito do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples
Nacional) e do Sistema de
Recolhimento em Valores
Fixos Mensais dos Tributos
abrangidos pelo Simples
Nacional (Simei), ficam
prorrogadas até o último
dia útil do mês:
I - de agosto de 2020, para
as parcelas com vencimento
em maio de 2020;
II - de outubro de 2020,
para as parcelas com vencimento em junho de 2020; e
III - de dezembro de 2020,
para as parcelas com vencimento em julho de 2020.
§ 1º O disposto no inciso I
do caput abrange somente
as parcelas vincendas a

partir da publicação desta
Resolução.
§ 2º A prorrogação dos
prazos de vencimento de
parcelas de que trata este
artigo não implica direito à
restituição ou compensação
de quantias eventualmente
já recolhidas.
§ 3º O disposto neste artigo não afasta a incidência
de juros, na forma prevista
na legislação de regência do
parcelamento.
Art. 2º As microempresas e
empresas de pequeno porte
inscritas no CNPJ durante
o ano de 2020 poderão formalizar a opção pelo Simples
Nacional, na condição de empresas em início de atividade,
no prazo de até 30 (trinta)
dias, contado do último deferimento de inscrição, seja ela
a municipal ou, caso exigível,
a estadual, desde que não
ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura
constante do CNPJ.
Parágrafo único. O disposto
neste artigo não afasta a observância dos demais requisitos para opção pelo Simples
Nacional, regulamentados
pela Resolução CGSN nº 140,
de 22 de maio de 2018.
Salienta-se que antes da
edição da resolução esse
prazo era de até 60 dias.
A Resolução CGSN nº 155,
de 15 de maio de 2020, foi
publicada no Diário Oficial
da União na última segundafeira,18/05/2020.
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Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas de 2019 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Balanços patrimoniais
Ativo/Circulante
2019
2018
2019
2018 Fluxo de caixa proveniente das operações
2019
2018
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 7)
3.294
1.135
21.075
9.810 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
125.566 28.809 157.866 37.240
Contas a receber de clientes (Nota 8)
42.266
24.608
68.801
57.253 Ajustes ao resultado gerados pelas atividades operacionais
23.456 106.935 19.989 146.923
Estoques (Nota 9)
891.515
808.086 1.129.262
995.773 Valor residual de bens baixados
165
321
337
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10)
94.511
74.711 101.031
81.392 Resultado da equivalência patrimonial
-11.877 -12.499
276
353
Impostos a compensar (Nota 11)
32.636
37.761
36.056
37.088 Depreciação e amortização
1.224
1.311
3.286
2.669
Instrumentos financeiros (Nota 5)
378.854
258.234 520.303
324.345 Redução da provisão para créditos de liquidação duvidosa
-1.128
41
-1.128
41
Outras contas a receber (Nota 13)
21.487
9.072
22.049
30.878 Provisão para contingências
862
1.090
862
795
1.464.563
1.213.607 1.898.577 1.536.539 Atualização de depósitos judiciais
-289
Não circulante
Juros provisionados
32.012 19.656 42.062 23.858
Depósitos judiciais (Nota 19)
420
493
531
604 Provisão para impairment sobre créditos tributários
Partes relacionadas (Nota 12)
49.982
49.649
48.624
49.649 por utilização em compensações
-20.297 18.022 -20.264 19.045
Tributos Diferidos (Nota 14)
5.457
Provisões diversas
10.378
2.960
-7.723
2.189
Outras contas a receber (Nota 13)
6.621
6.622
14.041
10.957 Variações monetárias e cambiais
12.117 76.033
2.907 97.636
62.480
56.764
63.196
61.210 Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes -144.847 -539.444 -160.838 -599.770
Investimentos (Nota 15)
91.981
80.090
24
299 Contas a receber de clientes
-16.259
-7.505 -10.742 -16.458
Ativos direito de uso (Nota 16)
3.653
4.481
- Estoques
-83.429 -353.611 -133.494 -365.623
Imobilizado (Nota 17)
61.876
38.554 139.074
75.906 Adiantamentos a fornecedores
-20.582 -16.445 -18.922 -24.299
Intangível
1.235
937
4.013
3.640 Impostos a compensar
-21.872 -28.558 -25.030 -30.812
221.225
176.345 210.788
141.055 Instrumentos financeiros
-24.919 -111.986 -42.575 -116.175
Total do ativo
1.685.788
1.389.952 2.109.365 1.677.594
Outras contas a receber
-12.126
-1.262
5.945 -21.398
Controladora
Consolidado
Depósitos judiciais
-289
-150
Passivo e patrimônio líquido / Circulante
2019
2018
2019
2018 Partes relacionadas
-333
1.025
Fornecedores
19.810
8.735
32.917
16.126 Fornecedores
11.075
-2.731 16.791 -7.257
Empréstimos e financiamentos (Nota 18)
701.660
325.733 918.763
491.117 Salários e encargos sociais
179
6
323
-108
Salários e encargos sociais
15.922
11.156
18.387
13.087
Tributos a pagar
4.258
-7.945
4.376 -8.042
Tributos a pagar
14 .491
10.233
14.988
10.612
Outras contas a pagar
19.450
-9.257 41.465 -9.598
Instrumentos financeiros (Nota 5)
241.283
140.028 290.243
143.490
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
4.175 -403.700 17.017 -415.607
Partes relacionadas (Nota 12)
416.545
688.439 417.500
688.437
Juros pagos
-14.349 -19.641 -84.970 -29.102
Outras contas a pagar
31.439
11.990
35.369
12.397
Contingências pagas
-183
-157
-183
-157
1.441.150
1.196.314 1.728.167 1.375.266
Imposto de renda e contribuição social pagos
-6.130
Não circulante
-10.357 -423.498 -74.266 -444.866
Provisão para contingências (Nota 19)
9.378
8.814
9.378
8.814 Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Obrigações de benefícios pós-em prego (Nota 20)
10.689
5.151
10.689
5.151 Fluxo de caixa das atividades de investimento
6.382
Empréstimos e financiamentos (Nota 18)
2 Juros/Dividendos recebidos
197
Passivo de arrendamento (Nota 16)
3.789
4.617
- Vendas de bens do ativo Imobilizado
-4.641
Outras contas a pagar
9.530
3.874
9.530
3.874 Aquisição de investimentos
-24.112 -27.906 -66.038 -44.293
Tributos diferidos (Nota 14)
7.343
28.011
26.675 Aquisição de bens do ativo imobilizado
-298
-257
-373
-296
33.386
25.182
62.225
44.516 Aquisição de intangíveis
-160
Total do passivo
1.474.536
1.221.496 1.790.392 1.419.782 Baixa de bens do ativo imobilizado
Caixa
líquido
gerado
pelas
atividades
de
investimento
-24.410
-26.582
-66.214
-44.589
Patrimônio líquido
Fluxos
de
caixa
das
atividades
de
financiamento
Capital social (Nota 22)
100.000
100.000 100.000
100.000
Reserva legal
20.472
20.472
20.472
20.472 Ingresso de empréstimos e financiamentos
1.211.380 916.601 1.572.621 1.229.145
Prejuízos acumulados
-63.991
-103.182
-63.991
-103.182 De terceiros
2.980.136 3.331.298 3.040.891 3.321.642
Ajuste de avaliação patrimonial
154.771
151.166 154.771
151.166 De partes relacionadas
211.252
168.456 211.252
168.456 Amortização de empréstimos e financiamentos
De
terceiros
-830.795 -815.809 -1.091.241 -1.105.614
Participação dos não controladores
- 107.721
89.356
-3.273.795 -2.907.734 -3.322.267 -2.907.489
Total do patrimônio líquido
211.252
168.456 318.973
257.812 De partes relacionadas
- 25.360
Total do passivo e patrimônio líquido
1.685.788
1.389.952 2.109.365 1.677.594 Aumento de capital em controlada
Dividendos pagos
-50.000 -75.000 -48.259 -79.543
Demonstração dos resultados abrangentes
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
36.926 449.356 151.745 483.501
Controladora
Consolidado
-724 11.265 -5.954
2019
2018
2019
2018 Aumento (diminuição) líquida de caixa e equivalentes de caixa 2.159
1.135
1.859
9.810 15.764
5.824 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Lucro líquido do exercício
89.190
9.600 102.193
Outro componente do resultado abrangente
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
3.294
1.135 21.075
9.810
Ajustes de conversão de moeda
7.261
34.652
10.882
49.636 Movimentação do caixa do exercício
2.159
-724 11.265 -5.954
Remensuração de passivo atuarial
-3.655
1.868
-3.655
1.868 Transações que não envolvem caixa
Resultado abrangente do exercício
92.796
46.120 109.420
57.328 IR e contribuição social compensados com crédito tributário
-47.294 -10.550 -42.032
Atribuível aos acionistas da controladora
Demonstração das mutações
Reserva de lucros
Ajustes avaliação patrimonial
do patrimônio líquido
Capital Reserva
Lucros
Ajustes Acumulados
Ganhos e
Participação dos
Total do
social
Legal (Prejuízos) Acumulados
de conversão perdas atuariais
Total
Não controladores Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2017
100.000
20.472
-37.782
119.913
-5.267
197.335
57.392
254.726
Lucro líquido do exercício
9.600
9.600
-3.776
5.824
Ajustes conversão de moeda
34.652
34.652
14.984
49.636
Remensuração de passivo atuarial
1.868
1.868
1.868
Total resultado abrangente
9.600
34.652
1.868
46.120
11.208
57.328
Distribuição de dividendos (Nota 22)
-75.000
-75.000
-4.544
-79.544
Capitalização dos lucros / Aumento de Capital
25.300
25.300
Em 31 de dezembro de 2018
100.000
20.472
-103.182
154.565
-3.399
168.456
89.356
257.812
Lucro líquido do exercício
89.190
89.190
13.003
102.193
Ajustes conversão de moeda
7.261
7.261
3.621
10.882
Remensuração de passivo atuarial
-3.655
-3.655
-3.655
Total resultado abrangente
89.190
7.261
-3.655
92.796
16.624
109.420
Distribuição de dividendos (Nota 22 (a))
-50.000
-50.000
-8.019
-58.019
Capitalização dos lucros / Aumento de Capital
9.760
9.760
Em 31 de dezembro de 2019
100.000
20.472
-63.991
161.826
-7.055
211.252
107.721
318.973
Controladora
Consolidado Resultado financeiro
Demonstração dos resultados
2019
2018
2019
2018 Despesas Financeiras (Nota 27)
-38.158 -17.847 -47.541 -25.269
Receita líquida de vendas e serviços (Nota 23)
1.897.031 1.605.980 2.194.298 1.955.297 Receitas Financeiras (Nota 27)
9.657
9.072
5.972
6.375
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados (Nota 24) -1.677.975 -1.560.580 -1.888.316 -1.870.055 Variações cambiais, líquidas (Nota 28)
-12.117 -76.033 -17.630 -97.639
Resultado bruto antes dos instrumentos
-40.617 -84.808 -59.199 -116.533
financeiros derivativos
219.056 45.400 305.982 85.242 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
125.566 28.809 157.866 37.240
Ganho com instrumentos financeiros derivativos, líquido (Nota 5) 42.033 149.644
48.495 185.384 Imposto de renda e contribuição social (Nota 29)
Lucro bruto
261.089 195.044 354.477 270.626 Corrente
-47.293 -10.550 -52.454 -19.288
10.917 -8.659
-3.219 -12.128
Despesas operacionais
Diferido
-36.376 -19.209 -55.673 -31.416
Com vendas (Nota 26)
-73.560 -59.743 -80.962 -67.793
89.190
9.600 102.193
5.824
Gerais e administrativas (Nota 26)
-47.939 -41.751 -62.879 -57.513 Lucro líquido do exercício
Outras receitas, líquidas (Nota 25)
6.119
7.567
6.705
8.806 Resultado atribuível aos:
Acionistas controladores
89.190
9.600
Resultado operacional antes de participações
13.003
-3.776
societárias e do resultado financeiro
145.709 101.117 217.341 154.126 Acionistas e quotistas não controladores
Lucro líquido por ação do capital social
Resultado de participações societárias
0,07108 0,00765
Equivalência patrimonial (Nota 15)
20.475 12.500
-276
-353 durante o exercício - básico e diluído-R$
As Notas Explicativas na íntegra, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se na sede da Companhia.
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