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Gestão de risco de crédito tem passado por uma transformação maciça 
como resultado do surto da Covid-19. Isso é verdade não apenas para 
organizações que fornecem crédito, mas também para os consumidores, 
muitos dos quais terão enormes prejuízos à sua qualidade de vida como 
resultado da crise. Duas coisas precisam ter prioridade para os gestores: 
decisões precisam ser sustentáveis para garantir que seu negócio possa 
sobreviver à tempestade e prosperar no longo prazo, mas você também 
precisa considerar que os clientes que você apoia durante tempos difíceis 
serão mais propensos a ficar com você durante e após a recuperação.   

Gestão de risco de crédito

Estes são tempos complexos para a indústria do varejo. Os consu-
midores estão em isolamento social devido à Covid-19. Os varejistas 
estão temporariamente fechando suas portas por preocupação com 
os funcionários e clientes e os governos locais estão exigindo fecha-
mentos e quarentena com grande incerteza sobre quando tudo isso 
vai acabar. Embora possa parecer que não há algo de "normal" neste 
clima, existem maneiras para os varejistas ajustarem suas operações, 
manterem os clientes e funcionários felizes e talvez definirem uma 
nova maneira de trabalhar depois que o pior da Covid-19 passar.   

Respostas do varejo à Covid-19

A pandemia do Coronavírus mudou o mundo de uma maneira que 
estamos apenas no início da compreensão do que isso significa. Em 
muitas regiões do planeta, os varejistas estão em pausa, imaginando 
quando suas lojas reabrirão em grande escala e se perguntando como 
podem dar à comunidade acesso aos seus produtos. Os profissionais 
de marketing mais experientes estão analisando todas as opções para 
manter seu público envolvido e seus negócios em crescimento.   

Apostar no social commerce?

Pixabay

Negócios em Pauta

Moradia por Assinatura
A Housi, plataforma digital de moradia on demand, 100% 

digital e sem burocracia, acaba de lançar o primeiro serviço 
de moradia por assinatura do mundo. A plataforma, que 
tinha foco em estadias short stay, possibilita, agora, que os 
usuários façam locações residenciais de longo prazo, por 
meio de um plano de assinatura com pagamento mensal 
via cartão de crédito. Para assinar um pacote de moradia, 
basta acessar (https://housi.com.br/), selecionar o imóvel, o 
período de estadia (mínimo 30 dias), realizar o pagamento 
via cartão e entrar no imóvel (já mobiliado e com serviços 
de TV) sem nenhuma burocracia. Todo o processo é digital, 
sem fiador.     Leia a coluna completa na página 3
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News@tI

Webinar “A transformação Digital para Criação 
de Novos Negócios

@A história dos últimos cinco anos da Robert Bosch 
Curitiba e sua jornada na transformação digital está 

sendo compartilhada durante eventos online e gratuitos, 
promovidos pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-
-Alemanha (AHK Paraná), por meio do GIE Indústria 4.0 e 
Transformação Digital. Após os dois primeiros encontros, 
realizados com um time de especialistas da Robert Bosch,  
dias 20 e 27 de maio, a série de eventos virtuais chega à 
terceira e última parte. Dessa vez, o webinar com o tema 
“A Transformação digital para criação de novos negócios. O 
cliente no centro!”, ocorre nesta quarta-feira (3). Inscrições: 
https://bit.ly/3eE8bNp.   Leia a coluna  completa na página 2
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hoje, 95% dos consumidores 
que compram online utilizam 
um marketplace e cerca de 
44,1% pretendem comprar 
mais produtos por essas 
plataformas nos próximos 
12 meses, segundo o uPS 
Pulse of the online Shopper 
2019, estudo realizado pela 
PwC, em parceria com a uPS, 
multinacional americana de 
logística

Somados a esses dados, o Ebit 
divulgou números que mostram 

que os marketplaces brasileiros 
movimentaram mais de R$ 73 
bilhões em 2017, um aumento 
de quase 22% em relação ao ano 
anterior. Mas, apesar do cenário 
promissor, há alguns pontos que 
precisam ser observados para 
evitar erros cruciais, que podem 
prejudicar negócios. 

"Antes de mais nada, é preciso 
se planejar! Não é apenas colocar 
os produtos na internet. É preciso 
estipular um tempo de adaptação 
no mercado, conhecer muito bem 
o seu setor e manter-se atualizado 
para que seu produto tenha um 
grande diferencial competitivo", 
explica Marcelo Ribeiro, gerente 
de marketing do Olist, startup que 
ajuda varejistas a aumentarem suas 
vendas ao gerar liquidez de estoque. 

O executivo elencou os erros 
mais comuns cometidos pelos 
varejistas. Confira: 

1. Cadastro incorreto de 
produtos. Informações superfi-
ciais, imprecisas ou incorretas em 
anúncios de itens têm baixa taxa 
de conversão para o lojista, além 
de poder resultar em situações 
judiciais caso o consumidor se sinta 
enganado. Por isso, é importante 
ter atenção, dedicação e, principal-

Startup de varejo levanta os 5 erros mais 
comuns de quem vende pela internet 
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mente, criatividade 
na hora de realizar os 
cadastros, buscando 
informações detalha-
das e precisas. Isso 
vale para tudo: tanto 
para a produção de 
títulos e categoriza-
ções como imagens, 
descrições do produ-
to, entre outros. 

2. Preços pouco 
competitivos. Preço 
é um dos principais 
fatores de decisão 
quando se fala em 
compras, principal-
mente pela internet. 
A possibilidade de 
comparação dos va-
lores é muito rápida 
e dificilmente o lojista 
conseguirá um bom 
desempenho caso 
cobre muito acima 
da média de mercado. 

Entretanto, Mar-
celo Ribeiro, alerta 
que nem sempre é possível baixar 
tanto a margem de lucro de todos 
os produtos. "O indicado é sempre 
acompanhar a concorrência e tes-
tar estratégias mais agressivas para 

ajudar a reverter esse quadro ou não 
se deixar cair nele", conta Marcelo 

4. Portfólios restritos. Muitos 
comerciantes não cadastram o 
catálogo completo de suas lojas 
nos marketplaces, causando mau 
desempenho nas vendas. Quanto 
mais produtos disponibilizados, 
mais fontes de faturamento o em-
preendimento tende a ter. Outros 
fatores também influenciam, mas 
ter um portfólio variado aumenta 
as chances de sucesso, uma vez que 
o consumidor poderá encontrar no 
seu catálogo tudo o que precisa. 

Segundo o diretor de marketpla-
ces do Olist, é muito importante 
notar que para obter sucesso no 
varejo online é preciso trabalhar 
com produtos competitivos e com 
alta demanda, acompanhando 
tendências de mercado e incluindo 
mercadorias com grande potencial 
de vendas. 

5. Depender de um único 
canal de venda. Essa pode ser 
uma estratégia muito arriscada, 
já que problemas no canal podem 
impactar diretamente no fatu-
ramento da loja. Outro impasse 
é que essa dependência limita o 
varejista a um público restrito e, 
assim, diversificar esses canais é 
extremamente importante e estra-
tégico para alcançar maior número 
de clientes, tornando a marca mais 
conhecida no mercado. 

"A solução é ingressar em gran-
des marketplaces para incremen-
tar vendas e aumentar a visibilida-
de dos produtos e, ainda, investir 
em sites focados em categorias 
específicas, como MadeiraMedeira, 
de móveis e decoração; Elo7, de 
artesanato; Netshoes, de moda; 
Americanas, loja de departamento, 
entre outras", destaca Marcelo. 

Fonte e mais informações: 
(www.olist.com).

Antes de mais 
nada, é preciso 
se planejar! Não 
é apenas colocar 
os produtos 
na internet. É 
preciso estipular 
um tempo 
de adaptação 
no mercado, 
conhecer muito 
bem o seu setor 
e manter-se 
atualizado para 
que seu produto 
tenha um grande 
diferencial 
competitivo"

itens estratégicos, 
aproveitando da-
tas especiais como 
oportunidade para 
aumentar as ven-
das", explica. 

3. Baixa ou má 
reputação. Repu-
tação ruim pode ser 
fatal para qualquer 
empreendimento, 
principalmente em 
relação aos market-
places. Além de cau-
sar desconfiança nos 
consumidores, isso 
faz com que a loja 
seja mal posicionada 
nas ferramentas de 
busca, diminuindo 
a visibilidade e a 
conversão. 

Segundo a pes-
quisa Local Consu-
mer Review Survey 
2017, 57% do público 
compra apenas de 
empresas com qua-

tro ou mais estrelas. "Ter operação 
ágil e eficiente, prestar bom aten-
dimento, responder à queixas em 
sites de reclamação e incentivar 
avaliações são ações que podem 

toque de recolher
O prefeito democrata de Nova 

York, Bill de Blasio, estendeu o toque 
de recolher na cidade para o restante 
da semana, por conta das confusões 
em protestos pelo assassinato do 
cidadão negro George Floyd por 
um policial branco. A medida, que 
já vigorava entre 23h e 5h, será re-
petida todos os dias até o próximo 
domingo (7), mas começando às 
20h. "Não vamos tolerar violência", 
disse De Blasio (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-perfil-do-novo-ceo-no-novo-normal-e-tudo-que-ele-precisa-saber/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-03-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-03-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/4-maneiras-que-os-varejistas-podem-responder-ao-covid-19/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/agora-e-a-hora-de-as-marcas-apostarem-no-social-commerce/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-maneiras-de-modernizar-risco-de-credito-em-um-cenario-pandemico/
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Priorizar discussões que preservem a vida e 
que criem soluções para beneficiar a sociedade

Ana Beatriz Prudente (*)

Nesse momento em que estão aprenden-
do a auxiliar os filhos nas atividades 
escolares virtuais e lidando com o 

home office, além dos cuidados com a casa, 
eles acabam por criar redes de contato para 
dividir seus dilemas. Muitas vezes, conversa-
-se até com desconhecidos para encontrar 
soluções e compartilhar problemas em co-
mum. Conectados, esses pequenos grupos 
acabam também por debater outras questões 
sociais conjuntamente.

Há, portanto, uma maior união entre as pes-
soas que vivem em condições semelhantes, 
mesmo com o distanciamento, um fenômeno 
que surgiu por conta da pandemia. Acredito 
que uma das grandes virtudes humanas é 
saber colaborar com estranhos; os seres 
humanos criaram a reciprocidade e carre-
gam um grande senso de cooperação com o 
próximo. Nossa vida corrida nos distanciou 
dessa vertente, mas este momento de crise 
fez com que descobríssemos novamente 
esse aspecto. 

A reciprocidade para com aquele que 
vive uma condição semelhante e o com-
partilhamento de soluções é cada vez mais 
urgente agora. Trata-se de ser empático 
com o próximo, uma qualidade que envolve 
perceber o seu próximo também como um 
eu. Richard Swift, estudioso da economia, 
diz que sem reciprocidade, a sociedade 
não poderia mais existir. Em momentos 
adversos como os que estamos enfrentando, 
o egoísmo não pode mais prevalecer sobre 
o coletivo. 

Essa articulação entre as pessoas agora 
tem também impactado o cenário político 
brasileiro, já que novos grupos sociais estão 
florescendo, em busca de soluções ou formu-
lando críticas à sociedade juntos. Assim, sairá 
na frente pela disputa política o candidato 
que melhor conseguir mapear os diversos 
grupos que vêm surgindo e entender suas 
necessidades. Aquele que souber dialogar 
com essas pessoas e criar pautas específi-
cas que atendam às suas demandas. Pautas 
políticas amplas não serão mais suficientes 
para as próximas eleições.

Sabemos que a democracia pressupõe 
que a maior parte possível dos cidadãos 
seja representada politicamente e que todos 
possam atuar, dialogando para construção 
de uma sociedade mais justa e inclusiva. 
Nesse contexto, o Brasil enfrenta um 
grande desafio democrático por ser um 
país extremamente plural, com grandes 
dimensões continentais, muito populoso 
e com uma diversidade enorme. Como 
fazer então para que essa diversidade seja 
representada e tenha voz? 

Nossa estrutura político partidária conta 
com muitos partidos que, mesmo similares 
e com pautas parecidas, têm suas peculia-
ridades. Ainda assim, até hoje os partidos 
não deram conta de atender todos os grupos 
sociais. A crise provocada pela Covid-19 
chega num período delicado, de eleições 
municipais - importantíssimas porque são 
os governos municipais os mais próximos 
da população, seus feitos, acertos e erros 
são mais visíveis para a população. 

Portanto, num ambiente caótico de iso-
lamento social necessário como se darão 
as próximas eleições, visto que há um 
grande risco de contágio da população com 
a votação presencial? Há dois pontos que 
estão sendo debatidos: 1. Devem ou não 
acontecer as eleições neste ano? 2. A crise 
de representação política no país. Já não é 
de hoje que muitos grupos não se sentem 
plenamente representados, mesmo dentro 
de partidos que abrem espaço, de certa 
maneira, para a diversidade. Há diversos 
coletivos e redes que não encontram apoio 
político da forma como gostariam. 

Alguns exemplos são: o empreendedo-
rismo feminino, cuja rede de mulheres em 
todas as regiões brasileiras cresce e é cada 
vez mais forte; grupos com foco na econo-
mia criativa cuja visão da economia e de 
diversos aspectos sociais é mais moderna 
ou diferente; educadores - embora a educa-
ção seja uma pauta reconhecida, ainda são 
poucas as lideranças políticas que de fato a 
priorizam ou têm uma relação mais estreita 
com seus agentes; grupos que defendem a 
agricultura sustentável - ainda que contemos 
no Brasil com uma forte bancada ruralista, 
os temas da sustentabilidade são pouco ou 
quase nada debatidos.

Soma-se a isso, a grande 
crise política provocada 
pela última eleição pre-
sidencial que polarizou 
nossa sociedade de forma 
violenta, rachando o país, 
sem deixar espaços para 
o diálogo. Ainda que a po-
larização tenha mascarado 
essa crise de identidade 
já existente, fez também 
com que esses grupos se 
fortalecessem em busca de 
soluções não encontradas. 
Agora, diante da pandemia, 
esse gap ficou ainda mais 
evidente, voltando às mesas 
de debates.

Por isso, quem pensa em se eleger daqui 
para a frente terá que se aproximar e dialogar 
com essa diversidade, incorporar e envolver 
as minorias, trazer essas pessoas para perto. 
É uma oportunidade para candidatos que 
buscam ampliar seu eleitorado. E a internet 
é um ponto comum onde o diálogo eleitoral 
e o diálogo de grupos - mais ou menos orga-
nizados - acontece (ou deveria acontecer), 
de maneira mais atuante.

Muitos desses grupos não representados 
usam a internet como ponto de encontro. 
O empreendedorismo feminino, hoje, pode 
ser uma espécie de grupo político, que se 
utilizou da internet e das redes sociais para 
se articular e criar sororidade entre seus 
diversos coletivos regionais. Uma das jus-
tificativas para um possível adiamento das 
eleições é que os candidatos não poderiam 
fazer campanhas presenciais, mas já há 
muito tempo as redes sociais têm sido um 
espaço de articulação política de candidatos.

Portanto, já está mais do que na hora de 
virtualizar as eleições, com votação online. 
Se podemos movimentar a economia vir-
tualmente, pedir auxílio emergencial pela 
internet, se é possível realizar audiências de 
forma virtual, entre outras tantas atividades, 
precisamos amadurecer o processo eleitoral 
online. Essa mudança será inevitável no 
futuro. Voltando às novas formações de 
grupos na sociedade atual, embora haja 
um pequeno grau de organização entre 
eles, muitas redes ainda estão pulverizadas, 
com diversos núcleos regionais e sem uma 
única liderança forte (há diversos expoentes 
importantes, mas não uma figura única que 
os represente). 

Ainda que bastante articulados, muitos 
desses coletivos estão em processo de 
amadurecimento político. Alguns procuram 
respaldos em partidos políticos já existentes, 
mas começam a se organizar para se tornar 
partidos independentes. Muitos, que se 
consideram apartidários, como os grupos do 
setor filantrópico, acabam tendo afinidade 
com algumas ideologias políticas, mesmo 
não tendo filiação, e assim construindo de-
mandas sociais específicas. Outros grupos, 
que sustentam pautas suprapartidárias 
como a questão ambiental, têm a tendência 
de se tornarem partidos políticos ou a se 
juntarem a algum partido ou candidato que 
melhor dê voz às suas demandas.

No entanto, é preciso lembrar que a for-
mação de agremiações políticas no Brasil 
é bastante complexa e leva em média três 
anos e meio; envolve também diversas eta-
pas: elaboração de um programa e estatuto 
com assinaturas de mais de 100 fundadores, 
registro em cartório, publicação do estatuto 

no Diário Oficial da União, 
entre outras. Além disso, 
a criação de um partido 
político no país exige uma 
grande articulação nacional 
e para redes e grupos locais 
pulverizados esse movi-
mento é quase impossível.

A formação de um grande 
partido de mulheres em-
preendedoras, por exem-
plo, seria portanto, fruto 
de uma união de várias 
redes de empreendedoras. 
Essa atitude precisa de um 
amadurecimento político 
que poucos grupos por 

enquanto possuem, seja por contar com 
atuação de muitos jovens ou de minorias 
ainda muito discriminadas e marginalizadas. 
Mas a existência de organizações políticas 
oriundas desses grupos é inevitável no 
futuro: não há um retrocesso nesse ponto, 
porque a articulação dessas pessoas tende 
a crescer, cada vez mais. 

Seu surgimento está atrelado à falta de 
sensibilidade dos partidos políticos atuais 
em lidar com a sua própria diversidade e à 
falta de uma gestão empática para as mi-
norias. No caso das mulheres já inseridas 
numa sigla é difícil se desenvolver porque 
o machismo estrutural está presente e se 
manifesta na rotina política, assim como 
para os negros e para os cidadãos LGBT, 
que enfrentam muitos preconceitos. É pre-
ciso que se incluam representantes desses 
coletivos na cena política.

Assim, com ou sem eleição, o cenário 
político, daqui para frente, sofrerá muito 
mais pressão por parte dessas novas or-
ganizações sociais que estão sendo mais 
fortemente impactadas pela pandemia ou 
que têm novos olhares para a construção 
de um estado de bem-estar social. Há uma 
conexão muito maior entre essas redes e 
um contexto muito favorável para se criar 
uma unidade e uma formação mais sólida 
como voz social. 

Por isso, acredito que nesse momento 
é precoce falar de adiamento de eleições. 
Estamos num momento de instabilidade 
nunca visto antes. O caos social é tanto 
que não sabemos como estaremos daqui 
a uma semana. Recentemente, vimos que 
em algumas localidades, como Blumenau, 
houve o afrouxamento da quarentena e, 
por consequência, um novo pico da doença 
na região - próxima a triplicar os casos da 
Covid-19 depois da reabertura do comércio 
(de 71 casos confirmados antes do afrouxa-
mento a cidade, conta com 194 casos agora). 

Como as eleições em nosso país ainda 
significam deslocamento e aglomeração, 
essa discussão deve ser adiada para que 
nosso foco seja a preservação de vidas. 
Nesse momento, seria mais produtivo 
pensar no uso do fundo eleitoral, pauta 
que deveria ser prioridade para veículos de 
comunicação e para os próprios partidos. É 
hora de se debater como e porque usá-lo. 
Deve-se ter cautela nas decisões em rela-
ção às eleições para priorizar a saúde de 
todos cidadãos, incluindo líderes políticos 
e figuras públicas. 

(*) - É gestora de Economia Criativa, educadora de 
mulheres empreendedoras, membro da Comissão 
Permanente de Combate à Covid 19 da Faculdade 

de Educação da USP, e daComissão de Cooperação 
Internacional da FEUSP.
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News@TI
Empresa pretende abrir mais de 100 vagas

@A Synapcom, especialista na oferta de soluções full commerce, 
pretende abrir mais de 100 vagas nos próximos meses, ampliando o 

quadro de funcionários, que atualmente é de 300 profissionais, em 40%. 
As vagas são para diversas áreas e preenchem posições tanto na unidade 
administrativa, na Vila Olímpia, em São Paulo, quanto na unidade opera-
cional, em Itapevi (SP). A expansão é impulsionada pelo crescimento dos 
canais digitais no varejo, exigindo maior investimento em e-commerce. Os 
interessados em trabalhar na Synapcom podem cadastrar o currículo no 
site: https://trabalheconosco.vagas.com.br/synapcom ou enviar um e-mail 
à equipe de RH no talentos@synapcom.com.br. Além da remuneração 
compatível com o mercado, as vagas têm vale-refeição, vale-transporte, 
assistência médica e odontológica, seguro de vida, descontos em produtos, 
horário flexível e convênio com empresas parceiras.

“Aformação de 
um grande partido 

de mulheres 
empreendedoras, 

por exemplo, seria, 
portanto, fruto 

de uma união de 
várias redes de 

empreendedoras.”

Domínio público

Hoje, vivemos um momento de um profundo paradoxo: no mundo, todos estamos vivendo um 
distanciamento social que transformou drasticamente nossa rotina. Ao mesmo tempo, muitas necessidades 
humanas estão mais latentes, de maneira pouco vista antes. A mudança de estilo de vida fez com que 
precisemos mais nos comunicar e nos conectar com pessoas. Um exemplo concreto são os pais que 
trabalhavam fora e cujos filhos estudavam presencialmente na escola. 

OpiniãO
Ajuste das contas 
públicas e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal

Importante marco 
regulatório da 
contabilidade pública 
brasileira, a Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal (LRF)  
completou 20 anos de 
vigência em maio

Esse fato nos leva a 
refletir sobre sua im-
portância histórica 

durante essas duas décadas, 
desde aquele Brasil da vira-
da do século, com sua luta 
contra o desarranjo das con-
tas públicas, à atual flexibi-
lização da aplicação da Lei, 
diante do quadro de grave 
crise econômica provocada 
pela pandemia da Covid-19. 
A Lei foi aprovada pelo Con-
gresso e sancionada pelo 
então presidente Fernando 
Henrique, com a finalidade 
de substituir um desarranjo 
fiscal por um novo modelo 
de finanças públicas. 

Especialistas na área afir-
mam que a LRF representou 
um “ponto de inflexão” no 
desequilíbrio das finanças 
públicas no Brasil. Durante 
o ato de sanção da LRF, 
Fernando Henrique disse 
que a nova Lei represen-
tava uma "mudança de 
mentalidade, de práticas 
e de valores" e que ela era 
“um sinal de novos tempos". 
Mas, passados 20 anos, há 
quem diga que o Brasil ainda 
não conseguiu consolidar 
totalmente a importância 
da responsabilidade fiscal 
entre os gestores públicos.

Controvérsias à parte, 
o fato é que são vários e 
inegáveis os avanços tra-
zidos pela LRF no sentido 
de disciplinar a gestão dos 
recursos e de limitar a ação 
dos gestores; de dar trans-
parência à sociedade sobre 
os assuntos fiscais da admi-
nistração pública, por meio 
da emissão de relatórios e da 
divulgação anual das contas; 
e de estimular o controle 
social do orçamento público 
em seus vários níveis.

A defesa dos cidadãos, 
inclusive, está na base do 
que poderíamos chamar de 
cultura da responsabilidade 
fiscal, que se caracteriza 
pela adoção de práticas, 
por parte da administra-
ção pública, que busquem 
a solidez, o equilíbrio e a 
sustentabilidade das contas 
públicas, com ações planeja-
das e transparentes e ampla 
publicidade dos atos ligados 
à arrecadação de receitas e 
à realização de despesas.

A LRF atribuiu novas 
funções à contabilidade 
pública, conferindo-lhe um 

caráter mais gerencial, com 
o controle orçamentário e 
financeiro. De modo geral, 
a contabilidade ganhou rele-
vância com a LRF, e isso me 
faz lembrar das sábias pala-
vras de um grande mestre, o 
saudoso professor Antônio 
Lopes de Sá, que disse certa 
vez: “Só não entende o valor 
da Contabilidade quem não 
possui cultura atualizada 
para compreender que é 
esta a ciência que pode 
ensejar modelos e compor-
tamento da riqueza”.

Embora imperfeita – ar-
tigos foram considerados 
inconstitucionais e outros 
ignorados por gestores 
públicos –, a LRF trouxe 
válvulas de escape que 
permitiriam a sua flexibi-
lização, em situações de 
calamidade pública e com 
o PIB crescendo abaixo 
de 1%. Diante do colapso 
econômico provocado pela 
imprevisível pandemia da 
Covid-19, essas válvulas 
foram acionadas e confir-
madas pelo STF. 

Na situação atual, a flexi-
bilização das regras impos-
tas pela Lei, para a adoção 
de medidas urgentes de 
enfrentamento à calamida-
de na saúde pública, é uma 
atitude necessária e sen-
sata. Porém, no horizonte 
pós-pandemia, a respon-
sabilidade fiscal será mais 
necessária do que nunca. 
A projeção da Secretaria 
do Tesouro Nacional - con-
siderando a forte queda 
do PIB, aliada ao aumento 
inevitável, ainda que tempo-
rário, do déficit nas contas 
públicas, que pode chegar a 
9% do PIB em 2020 - é que 
o endividamento público 
ultrapasse 90% do PIB.

Em meio às sérias bata-
lhas que estamos hoje en-
frentando para combater a 
tragédia humana provocada 
pela pandemia, proponho 
uma reflexão sobre uma 
fala do economista John 
Maynard Keynes, proferida 
em fevereiro de 1943, ao 
Parlamento britânico: 

“O futuro será o que 
escolhermos para fazê-lo. 
Se o abordamos com medo 
e timidez, teremos o que 
merecemos. Se marchar-
mos com confiança e vigor, 
os fatos responderão. Seria 
uma coisa monstruosa re-
servar toda nossa coragem 
e força de vontade para a 
Guerra e então, coroados 
com a vitória, abordarmos 
a Paz como um bando de 
derrotistas falidos”. 

 
(*) - É presidente do Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC).

Zulmir Ivânio Breda (*)
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D - Cursos Técnicos
A Prefeitura de São Paulo anunciou o vestibular que abre 540 vagas para 
seis cursos técnicos na área da saúde promovidos pela Escola Makiguti. A 
unidade localizada na zona leste da cidade recebe inscrições até o próximo 
dia 25. O vestibular oferta 540 vagas para seis cursos na área da saúde, 
sendo eles: análises clínicas, cuidados com idosos, farmácia, gerência em 
saúde, saúde bucal e hemoterapia. Ao concluir a capacitação, o aluno recebe 
duas certificações, de níveis auxiliar e técnico, válidos em todo o território 
nacional. É necessário ter concluído ou estar cursando o último ano do 
ensino médio. Inscrições e entregas de documentos, bem como o edital 
na íntegra e o modelo de redação, no link: (https://bit.ly/makiguti2020) 

E - Insumos para Saúde  
Ontem (1), o Secretário de Relações Internacionais do Governo do Estado 
de São Paulo, Júlio Serson, reuniu-se, por meio de videoconferência, com 
o Embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, a Consul-Geral da China 
em São Paulo, sra. Chen Peijie, e demais autoridades para receber de Zhao 
Jianqiang, presidente da CTG International, chairman e presidente da CTG 
Brasil, uma das maiores empresas de energia do mundo, a doação de R$ 7,5 
milhões em equipamentos para a Saúde. Foram entregues 105 monitores de 
sinais vitais, 17 respiradores e 10 desfibriladores vindos da China. Já foram  
foram doadas 60 mil máscaras cirúrgicas e 500 uniformes de proteção pela 
Província de Guang Dong, 6 mil máscaras de proteção pela Gree Elétric do 
Brasil e outras 150 mil máscaras cirúrgicas pelo banco ICBC.

F - Pauta do Agronegócio
Chegando à quinta edição em 2020, o Prêmio Alltech de Jornalismo 
segue em seu objetivo de estimular e valorizar um dos mais importan-
tes segmentos jornalísticos no país: as produções sobre o agronegócio. 
Cada jornalista poderá inscrever até cinco trabalhos publicados entre 
26 de março de 2019 e 18 de junho de 2020, independente da mídia 
(televisão, rádio, revistas, impresso ou online). Não há limitação de 
inscrições por empresa representada. O formulário de inscrição, assim 
como o regulamento completo, está disponível no site (https://go.alltech.
com/br/premiojornalismo2020).

A - Profissionais da Saúde
A ViaMobilidade concessionária responsável pela operação e manutenção 
da Linha-5-Lilás de metrô, convida os profissionais da saúde a participa-
rem do projeto “Heróis da Saúde”. Os interessados devem enviar, até o 
próximo dia 15, seus retratos nas estações/trens da Linha 5-Lilás ou em 
seus locais de trabalho para o e-mail (sustentabilidade.viamobilidade@
viamobilidade.com.br) com o nome completo, uma breve biografia e a 
descrição de momentos emocionantes presenciados durante o combate 
a COVID-19. As imagens selecionadas farão parte da mostra em cartaz 
na Estação Brooklin durante o mês de julho. Em agosto a exposição 
será na Estação Santo Amaro e em setembro, na Estação Campo Belo. 

B - Caminhões de Gás
O Chama iniciou no domingo (31), sua doação de 10 caminhões de  boti-
jões de gás para moradores da região da Brasilândia, bairro considerado 
o sétimo mais populoso da capital paulista e um dos que mais consomem 
botijão de gás na cidade. No total, serão 350 famílias beneficiadas, com 
a última entrega prevista para o próximo domingo (7/6). Executada em 
parceria com a Central Única das Favelas, a ação é mais uma iniciativa 
da empresa para reduzir os impactos econômicos da pandemia do novo 
Coronavírus e reforça a participação do Chama no hall de empresas 
apoiadoras de causas sociais no País.  

C - Seleção Remota  
A Conta Zap, fintech que oferece transações financeiras e microcrédito 
por app e rede de mensagem nas mídias sociais como WhatsApp, tem 
oportunidades de trabalho nas áreas de marketing, financeiro, conta-
bilidade, controladoria, tecnologia e chatbot, há posições para todos os 
níveis de experiência. As etapas de seleção, contratação e imersão serão 
realizadas de forma remota e os candidatos devem enviar o currículo 
para o e-mail (vagas@contazap.com) com um breve resumo de sua 
trajetória. Vagas abertas: designer, designer digital, gestão de comuni-
dade, analista financeiro jr, contador pleno, contador sênior, controller, 
analista de tecnologia (jr, pleno e sênior), analista de infraestrutura e 
analista jr de chatbox.

G - Clínicas Populares 
O setor de clínicas populares no Brasil vem crescendo a cada dia. Com a 
superlotação no SUS e os planos de saúde caros, as clínicas se destacam 
por oferecerem atendimento médico com agilidade, qualidade e preço 
acessível, se tornando referências diante da crise de saúde nacional. Com 
12 anos de atuação no Rio de Janeiro, a rede Policlínica Granato passa 
a atuar sob o nome de Alba Saúde nas 5 unidades  (Tijuca, Madureira, 
Carioca Shopping, NorteShopping e Plaza Niterói), inclui também a 
nova clínica em Botafogo, totalizando 6 unidades. Outras informações: 
(www.albasaude.com.br).  

H - Facing the Giants 
Amanhã (4), acontece a 13ª edição do Seminário Facing The Giants, 
evento promovido pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, com 
transmissão ao vivo pelo YouTube e Instagram, às 19h. O encontro tem 
como característica apresentar o empreendedorismo com palestras 
objetivas e esclarecedoras, para que as pessoas tenham a oportunidade 
de gerar utilidades e benefícios para a sociedade - e inclusive montar 
os próprios empreendimentos. A programação começa às 17h, com a 
reunião de diretoria. O espectador poderá acompanhar ao vivo no link: 
(rebrand.ly/exito-youtube) ou através do perfil oficial do Instituto no 
Instagram (@exito.instituto). 

I - Junho Vermelho
O Hemocentro da Unicamp acab de lançar a campanha ‘Junho Vermelho’, 
em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue (14 de junho), 
data definida pelo nascimento no início do século passado de Karl 
Landsteiner, que descobriu os grupos sanguíneos ABO. A Campanha 
tem importância particular – além do inverno, quando caem as doações 
habitualmente, há outro desafio,  a pandemia, que levou ao isolamento 
social e que afeta a todos nesse momento. Tem como tema “#live, sangue, 
vida” e será levada às redes sociais, televisão, rádio e com iluminação 
de patrimônios públicos na cor vermelha.

J - Vagas Abertas em TI
Mesmo em meio ao isolamento social causado pela Covid-19, a Escale 
Digital (https://escale.com.br/) - startup que conecta consumidores com 
grandes marcas utilizando tecnologia e dados, tem crescido e está com 
vagas abertas em busca de profissionais que sonham em trabalhar no 
mundo digital. São mais de 15 vagas para as áreas de Tecnologia, Pro-
duto, Growth e Comercial. Nas últimas semanas, a empresa contratou 
mais de 20 novos profissionais. As vagas estão disponíveis na página: 
(escale.com.br/trabalhe-conosco).

Dois atores essenciais: 
o produtor rural 
e a agroindústria

A epidemia que 
assola o Brasil afetou 
amplos setores da 
atividade humana 
e desorganizou 
importantes segmentos 
da economia

Empresas e famílias fica-
ram devastadas por per-
das de ordem pessoal ou 

material. Um dos setores que, 
a todo custo, precisa continuar 
em operação é o de alimentos. 
Se faltar alimentos no País, 
nesse estágio da pandemia, o 
que está crítico ficará caótico. 
Dois atores trabalham tenaz e 
obstinadamente para garantir 
a produção de alimentos nos 
gigantescos volumes que o Bra-
sil e o mundo necessitam: os 
produtores rurais no campo e 
as indústrias de processamen-
to da matéria-prima vegetal e 
animal, nas cidades. 

Os primeiros produzem 
grãos, frutas, hortigranjeiros, 
leite e carne que as agroin-
dústrias processam e/ou in-
dustrializam e geram produtos 
acabados para consumo final. 
Duas longas cadeias produti-
vas brasileiras ganharam no-
toriedade mundial nas últimas 
décadas pela sua complexida-
de: a avicultura industrial e a 
suinocultura industrial. Elas 
são paradigmas do uso de 
tecnologia nas fases de campo 
e de indústria.

Essas duas cadeias traba-
lham no sistema de integração, 
uma parceria que há 60 anos 
une criadores de frangos e de 
suínos com as agroindústrias 
em território brasileiro. A in-
dústria fornece os principais 
insumos e o produtor participa 
com mão de obra e os recursos 
de sua propriedade. O sistema 
de integração levou bem-estar 
às famílias rurais e transferiu 
tecnologia aos criadores. O 
produtor rural repassa às em-
presas/agroindústrias os seus 
produtos na condição de ma-
téria-prima a ser processada e 
transformada no produto final. 

Graças a ela fortaleceu-se 
a economia dos municípios e 
fixou-se a família rural no cam-
po, amenizando o êxodo rural. 
Para evitar a disseminação 
do Coronavírus são adotados 
rígidos protocolos de produ-
ção no campo e nas fábricas. 
Os tradicionalmente rígidos 
procedimentos das indústrias 
de processamento de carne 
ficaram ainda mais rigorosos: 
medição de temperatura, uso 
de botas, paramentos espe-
ciais, jalecos, máscaras, tou-
cas, luvas, desinfecção de pés 

e mãos, distanciamento social 
etc. são rotinas do cotidiano 
desses trabalhadores.

Apesar de deter um elevado 
nível de segurança sanitária na 
produção rural e industrial, 
os frigoríficos entraram injus-
tamente na mira de críticas, 
fake news e uma campanha 
de desinformação de pessoas 
mal-intencionadas ou que 
desconhecem a dimensão e 
a complexidade desse setor 
da indústria de alimentos. O 
perigo é que, embalado nesse 
clima, alguns frigoríficos po-
dem ter  atividades paralisadas. 

Essa hipótese é assustadora, 
porque pode significar a perda 
de milhares de empregos, a 
falência de toda uma cadeia 
produtiva com milhares de 
produtores rurais e – o que é 
muito grave – a necessidade 
de sacrifício sanitário de mi-
lhões de aves e milhares de 
suínos. Isso, sem mencionar 
a decorrente escassez de ali-
mentos no mercado nacional. 
É imprescindível sublinhar 
que a indústria da carne vem 
garantindo extraordinários su-
perávits na balança comercial.

Devemos trabalhar para evi-
tar esse quadro. Os produtores 
rurais  precisam da indústria 
e a indústria não produz sem 
os criadores de aves e suínos 
etc.  Se os frigoríficos parali-
sarem, os produtores ficarão 
em situação delicada. Esses 
dois atores precisam conti-
nuar em ação para assegurar 
o abastecimento do Brasil. 
Produtor  e indústria mantêm 
essa exitosa parceria com a 
garantia do equilíbrio e justiça 
econômica de ambos os lados, 
fortalecendo a economia dos 
municípios e desenvolvendo 
o hinterland brasileiro. 

O sistema de produção em 
integração é um dos grandes 
responsáveis pelo padrão de 
excelência e de qualidade 
alcançados pelo Brasil. Graças 
a este sistema, o País ganhou 
competitividade, estandardi-
zação e padronização da pro-
dução, ampliando a presença 
brasileira no mercado mundial, 
chegando à liderança mundial 
nos embarques de carne de 
frango e ao quarto posto global 
nas exportações de suínos.

O que precisamos agora é 
permitir que os produtores e 
as agroindústrias produzam 
dentro das condições ideais 
em que já trabalham, sem exi-
gências descabidas ou ameaças 
constantes. O Brasil precisa 
desses dois atores.

(*) - É Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
SC (Faesc) e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (Senar/SC).

José Zeferino Pedrozo (*)

Influenciado pelos impac-
tos econômicos do novo 
Coronavírus, o Índice de 

Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec), medido 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), regis-
trou em maio sua maior que-
da mensal desde o início da 
realização da pesquisa, em 
março de 2011. O indicador 
caiu 20,9%, em sua terceira 
retração consecutiva e, com 
94,5 pontos, atingiu o menor 
nível desde setembro de 
2016, chegando à zona de 
avaliação negativa (abaixo 
de 100 pontos) – o que não 
acontecia desde março de 
2017. Em relação ao mesmo 
período do ano passado, a 
redução foi de 22,8%.

Com 75 pontos, o indica-
dor que mede a satisfação 
dos empresários com as 
condições atuais apresentou 
retração mensal de 26,5%. 
Os comerciantes estão pes-
simistas, principalmente, 
com a economia. O item 

O cenário para os próximos meses é dramático para parte 
expressiva das empresas do comércio.
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A agropecuária apresen-
tou crescimento de 0,6% 
no primeiro trimestre de 
2020 em comparação ao 
quarto trimestre de 2019, 
conforme dados divulgados 
pelo IBGE sobre o PIB do 
país. O setor foi o único 
da atividade econômica 
nacional a crescer no perí-
odo analisado. Em relação 
a igual período do ano 
anterior, no caso primeiro 
trimestre, a agropecuária 
teve crescimento de 1,9%. 

“Este resultado pode ser 
explicado, principalmente, 
pelo desempenho de alguns 
produtos da lavoura com 
safra relevante no primeiro 
trimestre, como a soja, e 
pela produtividade, visível 
na estimativa de variação 
da quantidade produzida 
vis-à-vis a área plantada”, 
diz o IBGE. A ministra da 
Agricultura, Tereza Cristi-
na,  tem destacado as ações 
adotadas pelo para garantir 
o abastecimento interno de 
alimentos, as exportações 
dos produtos agropecu-
ários e o funcionamento 
sem interrupção da cadeia 

Desde janeiro de 2019, foram mais de 60 mercados abertos 
para os mais diversos produtos.
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Novo comunica 
renúncia ao 
Fundo Eleitoral  

O Novo comunicou ao TSE 
a renúncia ao Fundo Eleitoral 
de 2020. Estes recursos conti-
nuarão no Tesouro e poderão 
ser utilizados em benefício da 
população. O partido, nesta 
eleição, teria direito a R$36 
milhões em dinheiro público 
do Fundo Eleitoral para gas-
tar com campanhas políticas. 
Porém, o partido acredita 
que as campanhas devem ser 
financiadas, voluntariamente, 
por aqueles que acreditam nos 
candidatos que desejam apoiar. 

O dinheiro dos impostos deve 
ir para serviços essenciais, 
como educação, segurança e 
saúde. Em meio a uma gra-
ve crise econômica e fiscal, 
decorrente da pandemia do 
Coronavírus, estes recursos se 
tornam ainda mais importantes. 
Neste ano, o Fundo Eleitoral 
irá distribuir R$2 bilhões para 
financiar campanhas.

Estes recursos poderiam ser 
utilizados para adquirir mais 
de 20 mil respiradores - equi-
pamento essencial nos casos 
graves da Covid-19 -, comprar 
mais de 26 milhões de testes de 
Coronavírus, ou pagar o auxílio 
emergencial no valor de R$600, 
durante 3 meses, para 1 milhão 
de trabalhadores informais que 
perderam a renda devido à 
pandemia (AI/Caravelas).

Pandemia provoca maior queda 
da história nas vendas do varejo

Os comerciantes estão pessimistas, principalmente, com a economia

da crise provocada pela 
pandemia da Covid-19. “O 
isolamento social segue 
motivando a paralisação de 
empresas, fazendo com que a 
grande maioria tenha drásti-
cas reduções em seus fatura-
mentos, com riscos reais de 
encerrar suas atividades em 
definitivo”, ressalta Tadros.

De acordo com ele, mesmo 
com a injeção de liquidez, em 
diferentes ações, pelo Banco 
Central, o crédito está “em-
poçado” no sistema finan-
ceiro. “Os bancos ampliaram 
as provisões referentes à 
inadimplência, e, com isso, 
as empresas têm encontrado 
dificuldades para acessar 
os recursos. Sem crédito 
e nenhum tipo de auxílio 
emergencial, o cenário para 
os próximos meses é dramá-
tico para parte expressiva 
das empresas do comércio, 
um dos mais afetados entre 
os grandes setores da econo-
mia”, afirma o presidente da 
CNC (Gecom/CNC).

que mede este sentimento 
recuou 32,8% com relação 
a abril, registrando a maior 
redução na comparação com 
o mês anterior e atingindo 
62,5 pontos – o menor pa-
tamar desde setembro de 
2018. Além disso, para 67,2% 
dos entrevistados, a situação 
econômica atual está pior do 
que há um ano. É a maior pro-
porção de avaliação negativa 

desde novembro de 2018.
O presidente da CNC, José 

Roberto Tadros, reforça que, 
assim como aconteceu com 
os consumidores na última 
Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), a percep-
ção ainda mais pessimista 
dos comerciantes quanto 
ao nível atual de atividade 
econômica está diretamente 
relacionada ao alastramento 

Agropecuária é único setor com 
crescimento na pandemia

produtiva do agro durante a 
pandemia.

“Temos tido sucesso com 
isso porque, além da grande 
safra que foi colhida neste 
verão, temos tido a logística 
absolutamente normalizada. 
Portanto, além do abasteci-
mento dos 212 milhões de 
brasileiros, também temos 
conseguido cumprir a nossa 
missão de provedores de 
alimentos do mundo”, disse 
a ministra, ao participar 
de balanço das ações de 
combate aos impactos do 
Coronavírus.

O Governo tem atuado ain-
da na abertura de mercados 
para os produtos do agro 

brasileiro. Desde janeiro 
de 2019, foram mais de 60 
mercados abertos para os 
mais diversos produtos, 
como castanha-de-baru 
para Coreia do Sul, me-
lão para China (primeira 
fruta brasileira para o país 
asiático), gergelim para a 
Índia, castanha-do-Brasil 
(conhecida também por 
castanha-do-Pará) para 
Arábia Saudita e material 
genético. As exportações 
do agronegócio atingiram 
valor recorde em abril, ul-
trapassando pela primeira 
vez a barreira de US$ 10 
bilhões no mês (Fonte: 
Redação SI).
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ALECSANDRO NOGUEIRA NOVAES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/402.FLS.083-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa 
e cinco (29/05/1995), residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, 193, casa 01, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sousa Novaes e 
de Rosangela Miguel Nogueira. LARISSA INACIO SIMÕES, estado civil solteira, pro-
fissão balconista, nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/249.FLS.069-GUAIANA-
SES/SP), Suzano, SP no dia vinte e um de maio de dois mil (21/05/2000), residente e 
domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, 193, casa 01, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ednilson Simões e de Francisca Inacio da Silva.

JANILTON FARIAS MATOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
peixeiro, nascido em Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A/196.FLS.005-ITAQUERA/SP), 
Tucano, BA no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e dois (18/09/1992), 
residente e domiciliado Rua Padre Francisco Tanho, 39, A, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jailson Matos dos Santos e de Sislene Rodrigues Farias. PRISCILA 
SOUSA PIMENTEL, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Tucano, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/038.FLS.043-TUCANO/BA), Tucano, BA no dia onze de setembro de dois 
mil (11/09/2000), residente e domiciliada Rua Padre Francisco Tanho, 39, A, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Rodrigues Pimentel e de Nataly Brito Sousa.

LUIZ CARLOS ALVES BATISTA, estado civil divorciado, profissão cortador, nascido em 
Exu, Estado de Pernambuco, Exu, PE no dia oito de março de mil novecentos e ses-
senta e oito (08/03/1968), residente e domiciliado Rua Doutor Luiz Ferreira de Lemos, 
176, Parque Boturussu, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Valmir Alves Batista e de 
Maria de Lourdes Lopes da Silva. MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em Salgueiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/003.FLS.
286-UMANS SALGUEIRO/PE), Salgueiro, PE no dia treze de agosto de mil novecentos 
e sessenta e nove (13/08/1969), residente e domiciliada Rua Arte do Sol, 05, quadra C, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando 
Mariano dos Santos e de Maria Roza dos Santos.

VITOR LUCIO COSTA PIRES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/373.FLS.006V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de abril de dois mil (17/04/2000), residente e domiciliado Rua Cor-
veta Jequitinhonha, 316, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilmar 
Pires e de Daniela Lúcio Costa Pires. CAMILA LOPO DOS SANTOS, estado civil soltei-
ra, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/384.
FLS.130 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de dois mil (08/10/2000), 
residente e domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 372, casa 02, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubenice Lopo dos Santos.

ALEXSANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão optometrista, nasci-
do no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/070.FLS.067V BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(24/06/1985), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 199, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Alexandre Arthur dos Santos e de Ivani da Silva Santos. PAOLA DE 
JESUS SANTOS, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São José dos 
Campos, neste Estado (CN:LV.A/347.FLS.121-1º SUBDISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS/SP), São José dos Campos, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos 
e noventa e cinco (19/06/1995), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 199, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo dos Santos e de Marilene de Jesus.

SEBASTIÃO DE JESUS AMARAL, estado civil solteiro, profissão pintor de carro, nascido 
em Iguaí, Estado da Bahia (CN:LV.A/053.FLS.279 IGUAÍ/BA), Iguaí, BA no dia vinte de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (20/01/1984), residente e domiciliado Rua Ro-
meu Vitoretti, 237, casa 03, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Pereira Amaral e de Maria Olinda de Jesus Amaral. JUSSARA SOARES 
CALMON DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida no Subdis-
trito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/089.FLS.271V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de outubro de mil novecentos e noventa e três (30/10/1993), residente e domiciliada 
Rua Romeu Vitoretti, 237, casa 03, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Joilson Calmon dos Santos e de Edilaine Aparecida Soares.

LEONARDO FERREIRA RAMALHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro civil, nascido neste Distrito (CN:LV.A/081.FLS.054 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (20/04/1985), residente e domiciliado 
Rua Martino Rota, 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antonio Ramalho dos Santos Filho e de Laudelina Ferreira dos Santos. BARBARA 
MARIA PEREIRA ALENCAR, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida no Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/104.FLS.092-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e um (07/05/1991), residente e domiciliada 
Rua César Domênico, 191, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Brilhante Alencar e de Jesuslene Pereira Lima Alencar.

CAIO CÉZAR DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e 
oitenta e seis (25/10/1986), residente e domiciliado Rua John Speers, 1450, casa 01, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vagner da Conceição e de Silmara Fernandes 
da Guerra Conceição. SOLANGE SANTOS AMARO, estado civil solteira, profissão autôno-
ma, nascida no Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/074.FLS.096 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (20/12/1983), 
residente e domiciliada Rua John Speers, 1450, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Amaro Sobrinho e de Creuza Caboclo dos Santos.

GABRIEL MARCON DE CAMARGO, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/281.FLS.264-PASSO FUN-
DO/RS), Passo Fundo, RS no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e oito 
(01/06/1998), residente e domiciliado Rua Jiparaná, 744, casa 10, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hercules Godinho de Camargo e de Carmem 
Lúcia Marcon de Camargo. PAOLA DE MELLO CRUZATTO, estado civil solteira, profis-
são auxiliar administrativo, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/549.
FLS.045-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de maio de dois mil 
(07/05/2000), residente e domiciliada Rua Max Klinger, 6, Chácara Três Meninas, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Ricardo Cruzatto e de Daniela Aguiar de Mello.

HÉLDER ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão supervisor de opera-
ções, nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/245.FLS.290V
-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil nove-
centos e noventa e cinco (19/12/1995), residente e domiciliado Rua Puraquê, 33, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Ribeiro dos Santos e de Ma-
rines Alves Moreira. NATHANI DE SIQUEIRA AGOSTINHO, estado civil solteira, pro-
fissão analista de RH, nascida neste Distrito (CN:LV.A/252.FLS.050V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e seis (05/06/1996), 
residente e domiciliada Rua Puraquê, 33, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Agostinho Neto e de Maria José Siqueira Agostinho.

FRANCISCO DOS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, nascido em 
Esperantina, Estado do Piauí (CN:LV.A/027.FLS.265-ESPERANTINA/PI), Esperantina, PI 
no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (07/02/1984), residente e domi-
ciliado Rua Pacarana, 8, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Silva Alves e de Maria Helena dos Santos Silva. FRANCISCA 
DE LOURDES LOPES DE CARVALHO, estado civil divorciada, profissão doméstica, nas-
cida em Barras, Estado do Piauí, Barras, PI no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta 
e cinco (11/07/1985), residente e domiciliada Rua Pacarana, 08, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonia Lopes de Carvalho.

RAFAEL JOSÉ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão analista de suporte, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.058V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (23/02/1989), residen-
te e domiciliado Rua Neusa Rodrigues Ramos, 01, Tanquinho, Ferraz de Vasconcelos, nes-
te Estado, SP, filho de Joel José do Nascimento e de Maria Decároli. AGATHA CRISTHIE 
SANT'ANA FERREIRA, estado civil solteira, profissão assistente técnico, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/176.FLS.126V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e três (09/02/1993), residente e domiciliada Rua Laura Bossi, 31, 
bloco C, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilberto da Silva Ferreira e de Mariluci de Sant'Ana Ferreira.

DIEGO RODRIGO PAVIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de T.I, nasci-
do no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/154.FLS.282V-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (08/12/1987), residen-
te e domiciliado Avenida Itaquera, 7291, bloco 03, apartamento 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Freire da Silva e de Eleni Luciane Pavia da Silva. 
VERONICA ANGELICA MARTINS, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/071.FLS.094V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (09/02/1985), residente e domiciliada Rua 
Sebastião Miguel da Silva, 107, apartamento 41, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marcos Antonio Martins e de Elizabeth Angelica Damasceno Martins.

GUSTAVO ANGELO PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão policial militar, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/574.FLS.070V-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa 
e três (29/09/1993), residente e domiciliado Rua Imbacal, 194, casa 01, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pinheiro da Silva e de Eliane Ma-
ria Angelo Pinheiro da Silva. LUANA MENDONÇA TENORIO ALVES, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/220.FLS.293V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de março de mil novecentos e noventa e cinco (11/03/1995), resi-
dente e domiciliada Rua Imbacal, 194, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ailton Tenorio Alves e de Vera Lucia Mendonça de Barros Alves.

BENEDITO RODRIGUES ESTANISLAU, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Ribeirão Claro, Estado do Paraná, Ribeirão Claro, PR no dia quinze de setem-
bro de mil novecentos e cinquenta e oito (15/09/1958), residente e domiciliado Rua José 
Melani, 24, bloco B, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Rodrigues Estanislau e de Maria Riberio Estanislau. DENI-
SE RODRIGUES PEDRANCINI, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Santo Anastácio, neste Estado, Santo Anastácio, SP no dia vinte e sete de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e um (27/01/1961), residente e domiciliada Rua José 
Melani, 101, bloco B, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Olivio Pedrancini e de Nadir Rodrigues Pedrancini.

DANIEL MELO DE CASTRO, estado civil solteiro, profissão técnico de enfermagem, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (15/12/1985), residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 26, B, 
Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Carrilho de Castro e de Ra-
quel Melo Carrilho de Castro. MELISSA CAROLINA DA SILVA FIORENTINI, estado civil 
solteira, profissão enfermeira, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (29/01/1984), resi-
dente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 26, B, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Mesquita Fiorentini e de Ester Araujo da Silva. 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: BRENDON BRAGA DUTRA, profissão: gerente de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto Dutra e de Jane de Cassia Braga Dutra. A 
pretendente: BIANCA PEREIRA DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Macicleide Pereira da Silva.

O pretendente: RIQUE LIMA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São José da Laje, AL, data-nascimento: 06/12/1983, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de José Euclides da Silva e de Antonia Lima da Silva. A pre-
tendente: SILMARIA MOREIRA SOARES, profissão: ajudante geral, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 30/06/1984, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Juarez Souza Soares e de Elidine de Jesus Moreira Soares.

O pretendente: WILLIAN RIBEIRO DE MOURA, profissão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Meira de Moura e de Monica Ribeiro de 
Moura. A pretendente: GISLENE SOUZA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1994, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de João Soares dos Santos e de Rizelia Marinho Souza 
dos Santos.

O pretendente: ISAC MIRANDA, profissão: op. de máquinas, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Vespasiano, MG, data-nascimento: 10/09/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jose Miranda e de Quitéria Maria da Silva. A pretendente: NATA-
LIA SANTOS DO NASCIMENTO, profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Luiz Carlos Dinizete do Nascimento e de Mafalda dos Santos.

O pretendente: LUAN FEITOZA DA SILVA, profissão: assistente de departamento pes-
soal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lucimario Feitoza da Silva e de Maria 
Silvaneide Feitoza da Silva. A pretendente: INGRID RAFAELLE NOVAIS DE SOUZA, 
profissão: engenheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 12/06/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Everaldo de Sou-
za e de Edneia Rosa de Novais Souza.

O pretendente: ARTUR EPIFANIO BEZERRA DA SILVA NETO, profissão: barbeiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edinaldo Nascimento da Silva e de Katia Olin-
dina Bezerra. A pretendente: THAMIRES DE SOUZA FEITOZA, profissão: auxiliar de 
classe, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Natanael da Silva Feitoza e de Ana 
Paula de Souza Feitoza.

O pretendente: TAOFEEK OLALEKAN RAUF, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Osogbo - Nigéria, data-nascimento: 08/02/1977, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Oladepo Rauf e de Taibat Rauf. A pretendente: DÉBO-
RA BRITO RODRIGUES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Roberto Rodrigues e de Ana Lucia Brito Rodrigues.

O pretendente: ROMILTON SILVA RIBEIRO, profissão: representante comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 05/01/1974, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Ribeiro e de Almerinda Maria da Silva. A preten-
dente: CRISALVA FERREIRA DOS PASSOS, profissão: ajudante geral, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1968, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Olegario Ferreira dos Passos e de Manuela Ana dos Passos.

O pretendente: KLEBER HUGO SILVA REIS DOS SANTOS, profissão: agente de or-
ganização escolar, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/01/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alberto Reis dos Santos 
e de Marli Domingos da Silva Santos. A pretendente: JULIANA ARAUJO LIMA, profis-
são: aux. veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 14/10/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dinaldo Araujo Lima 
e de Maria da Penha Geraldo.

O pretendente: JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Bento do Sapucai, SP, data-nascimento: 31/05/1953, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Francisco de Oliveira e de Ma-
ria de Lourdes de Oliveira. A pretendente: MIRIAM DOS SANTOS BUENO, profissão: 
estoquista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-
nascimento: 15/04/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Batista 
Bueno e de Izaura dos Santos Bueno.

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS, profissão: pintor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Neusa Maria Monteiro. A pretendente: TÂNIA CRISTINA DE ALMEI-
DA LUCAS, profissão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/03/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonio Lucas de Lima e de Izabel de Almeida Lucas.

O pretendente: HÉLIO MACHADO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, naturali-
dade: Araçatuba, SP, data-nascimento: 14/02/1947, residente e domiciliado em Guaru-
lhos, SP, filho de João Machado e de Maria Fiori. A pretendente: MARIA APARECIDA 
DA FONSECA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Itaquaquecetuba, 
SP, data-nascimento: 12/07/1969, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Joaquim Gonsalves da Fonseca e de Rita Maria de Oliveira.

O pretendente: CARLOS DANTAS NOGUEIRA, profissão: funileiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 16/02/1972, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Carlos Nogueira e de Eliane Dantas Nogueira. A preten-
dente: GILVANIA MARIA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Aracaju, SE, data-nascimento: 12/08/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Gilvan José Maria e de Analice dos Santos.

O pretendente: ARLI JOSÉ FERNANDES, profissão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1962, residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, filho de Américo Fernandes e de Nizora Carneiro Fernandes. A preten-
dente: ADRIANA FERNANDES, profissão: professora, estado civil: divorciada, natura-
lidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/09/1975, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Antonio Fernandes e de Assunta Caserta Fernandes.

O pretendente: VICTOR OLIVEIRA VANZELI, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Ailton Parizi Vanzeli e de Rosemeire Rosa Oliveira 
Vanzeli. A pretendente: KAREN AUGUSTA CONSON CARNEIRO, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/06/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Benedito Carneiro 
e de Dilma de Lourdes Conson Carneiro.

O pretendente: ITALO GEOVANE SILVA MELO, profissão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Bento, MA, data-nascimento: 03/05/2000, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo Botêlho Melo e de Antonia de Lisboa Silva. A 
pretendente: JUNIÉLIA ROQUE CHAVES, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tabuleiro do Norte, CE, data-nascimento: 22/04/1986, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de José Maria Roque e de Maria Vilani Chaves de Almeida.

O pretendente: RONALDO COSTA DOS SANTOS, profissão: técnico em ar condicio-
nado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Atevaldo Alves dos Santos e de Mari-
lena Costa dos Santos. A pretendente: RENATA APARECIDA DOS SANTOS, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Francisco Badaró, MG, data-nascimento: 
15/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Betio Lopes dos 
Anjos e de Terezinha Lopes dos Anjos.

O pretendente: MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado civil: viú-
vo, naturalidade: Tauape, BA, data-nascimento: 23/07/1943, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Sebastião Ribeiro de Oliveira e de Antonia Maria de Jesus. A pretendente: 
FRANCISCA DA SILVA MARTINS, profissão: consultora de seguro saúde, estado civil: 
solteira, naturalidade: Aracati, CE, data-nascimento: 02/10/1967, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Francisco Martins da Silva e de Maria Marlisa da Silva Martins.

O pretendente: JOÃO VITOR MENDES, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1997, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Ivo Mendes e de Noeme Rosa da Silva Mendes. A pretendente: 
BEATRIZ BARROS SANTOS, profissão: analista de fraude, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/2000, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jorge Santos e de Vanda Barros Santos.

O pretendente: KEVIN DAMASCENO DO NASCIMENTO, profissão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/04/2000, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elsimar Dias do Nascimento e de Elisange-
la Ferreira Damasceno. A pretendente: YHASMIM DA ROCHA MORENO, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/03/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo dos Santos 
Moreno e de Regina da Rocha Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: FRANCISCO CANDIDO DA COSTA, estado civil divorciado, profissão 
cobrador, nascido em Santana do Cariri, CE, no dia (10/08/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Candido de Sousa e de Josefa Agnelo 
de Sousa. A pretendente: GISLAINE GONÇALVES DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1980), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edgar Francisco de Souza e 
de Maria Rilza Gonçalves de Souza.

O pretendente: VITOR AKIO INOUE, estado civil solteiro, profissão advogado, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (10/08/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Sergio Seishi Inoue e de Ana Mizuie Uno Inoue. A pretendente: BRUNA 
CARDOSO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (06/02/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
João dos Reis de Oliveira e de Rubesneide Cardoso Araujo de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE BRITO, estado civil divorciado, profissão cobrador, 
nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (29/09/1970), residente e domiciliado neste dsistrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Antonio de Brito e de Alzira Oliveira de Brito. A pretendente: 
LUCIA MARA GARCIA MARIANNO, estado civil viúva, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Apucarana, PR, no dia (24/12/1969), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sebastião Barbosa Garcia e de Maria Leonides Garcia.

O pretendente: EDGAR LUCAS DA SILVA BRAZ, estado civil solteiro, profissão orientador 
sócio educativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Braz e de Cleuza Maria da Silva. A pretendente: 
DAIANE SANTANA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (26/06/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Joaquim Santana da Silva e de Marli Silva Oliveira.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Daniel Antonio e de Maria de Fatima Ferreira. A pretendente: 
EVELYN BARROS LEDO, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (23/03/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio do Carmo Ledo e de Andrea Martins Barros Ledo.

O pretendente: JOSE ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/11/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Manoel da Silva e de Maria Severina da Conceição Silva. A 
pretendente: NOÊMIA APARECIDA VITAL, estado civil solteira, profissão cuidadora de 
idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/05/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Gonçalves Vital e de Zilda Sebastiana Procopio Vital.

O pretendente: MATHEUS DE SOUZA MACHADO, estado civil solteiro, profissão metalúr-
gico, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Alvaro Torres Machado e de Adriana de Souza Bisouto. A 
pretendente: MILENA BRAGA DA SILVA REIS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Davidson Vicente dos Reis e de Osmarina Braga da Silva.

O pretendente: ADAILTON ALCÂNTARA SILVA, estado civil divorciado, profissão vigilan-
te, nascido em Paramirim, BA, no dia (31/01/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jaime Antonio Silva e de Maria de Alcântara Silva. A pretendente: 
MICHELI DOS SANTOS AMARAL, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/11/1986), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Anselmo Donizete do Amaral e de Valdirene dos Santos.

O pretendente: WENDELL MODENA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/02/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ericson Modena e de Michele Aparecida Borges. A pretendente: 
KETELLYN LYNDIANI SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/10/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexandro da Silva e de Sandra Aparecida dos Santos.

O pretendente: PEDRO ROSA FERREIRA, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Jacobina, BA, no dia (20/10/1956), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonia Rosa Ferreira. A pretendente: CRISTIANA MARIA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em Jacobina, 
BA, no dia (26/03/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Eufrosina Maria da Silva.

O pretendente: DARIO ANDRADE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão técnico 
de manutenção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (23/11/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Francisco dos Santos e de Miriam de Andrade 
dos Santos. A pretendente: ADRIANA ALVES DE FREITAS RAPOSO, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/04/1992), residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba, SP, filha de Sergio Raposo e de Rosana Alves de Freitas.

O pretendente: PEDRO FERREIRA MARCHINI, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Carlos Marchini e de Elaine Regina Ferreira. A pretendente: LAIS 
MARQUES FERNANDES, estado civil solteira, profissão funcionária pública estadual, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ailton de Souza Fernandes e de Maria Alcina Marques da Silva Fernandes.

O pretendente: CLAUDIVANIO FREITAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Arapiraca, AL, no dia (28/02/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Luís dos Santos e de Edleuza do Nascimento Freitas. 
A pretendente: IRANILDE DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Campo Formoso, BA, no dia (28/05/1976), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdemar Francisco da Silva e de Osvaldina do Nascimento Silva.

O pretendente: JOSEILTON DE SIQUEIRA JOSA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Jataúba, PE, no dia (11/10/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Josa Filho e de Maria Sebastiana de Siqueira Josa. A pretendente: 
TALITA AGUIAR GONÇALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Gonçalves e de Ivonete Ferreira de Aguiar Gonçalves.

O pretendente: LEONARDO DE OLIVEIRA RAMOS, estado civil solteiro, profissão 
promotor, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gildo de Oliveira Ramos e de Valdirene de Oliveira Silva. A 
pretendente: SARA MATOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar operacional, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/07/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Ciriano da Silva Filho e de Carlene Vieira Matos da Silva.

O pretendente: DIEGO SANTOS BERNARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
contador, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvan Bernardo da Silva e de Nanci Pereira Santos da 
Silva. A pretendente: ERIKA CRISTINA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/08/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Jose Rodrigues e de Ana Cristina Teodoro.

O pretendente: PAULO LOPES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (30/06/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho 
de Waldirene Signal Lopes. A pretendente: AURENICE DE JESUS ALVES, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/11/1981), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Anatalio Tertulino Alves e 
de Terezinha Alcina de Jesus Alves.

O pretendente: FABIANO PAZOTTI, estado civil divorciado, profissão bancário, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (22/02/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Wilson Antonio Pazotti e de Maria Elizabete Pazotti. A pretendente: SUELLEN 
ROCHA FERREIRA, estado civil solteira, profissão supervisora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (29/02/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ramildo Ferreira e de Maria Luisa Rocha Ferreira.

O pretendente: PEDRO ROMÃO TAMAZI, estado civil solteiro, profissão cortador, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/05/1975), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Romão Floriano Tamazi e de Helena das Chagas Rosa Tamazi. A pretendente: 
VALDELICE BALBINO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão encarregada, nascida 
em Serra Dourada, BA, no dia (15/05/1968), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Balbino de Souza e de Julia Figueira de Souza.

O pretendente: LAERCIO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão almoxarife, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/11/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jaime Leocadio dos Santos e de Eunice Pardinho da Silva Santos. A 
pretendente: SUELI MENDES DOS SANTOS SILVA, estado civil viúva, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1969), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Miguel Mendes dos Santos e de Maria Aparecida de Toledo.

O pretendente: ERIVALDO FERREIRA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Caruaru, PE, no dia (20/01/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Cicero Ferreira Silva e de Eliete Maria da Silva. A pretendente: EDILEU-
ZA APARECIDA GRACIANO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de saúde bucal, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/03/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Graciano e de Elza dos Santos Graciano.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA ALVES, estado civil solteiro, profissão analista 
de informática, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Tuaní Ramos Alves e de Ester de Oliveira Alves. 
A pretendente: GISELE DE SOUZA BRAGA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Adão Correia Braga e de Beatriz de Souza.

O pretendente: EDMILSON LOPES DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/03/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Lopes da Silva e de Roseli Aparecida Lopes 
da Silva. A pretendente: GILMARA SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Jurandi Soares da Silva e de Benedita Araujo da Silva.

O pretendente: RODOLFO CARLOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão 
operador de injetora, nascido em Mauá, SP, no dia (13/02/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ernando Carlos da Silva e de Maria José dos Santos 
Silva. A pretendente: DAYSE LIMA SANTOS, estado civil divorciada, profissão recep-
cionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Lima Santos e de Sileide Pereira dos Santos Oliveira. Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
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É o combate às fake 
news, estúpido!

Não é perseguição ou 
censura à liberdade 
de expressão, mas 
sim a contundente 
luta contra a 
indústria das fake 
news 

As ações do STF, as de-
núncias de entidades 
da sociedade civil, e 

até as medidas tomadas por 
pequenos grupos digitais 
são respostas necessárias 
contra um mal que vem con-
taminando a saúde da boa 
informação. A tecnologia e 
os meios de comunicação 
são as lentes que usamos 
para contemplar a realidade 
do mundo. 

A quantidade imensa de 
acontecimentos diários 
relevantes para nossa vida 
e a importância de ter uma 
boa filtragem e seleção 
dos fatos, a distância entre 
onde eles ocorrem e onde 
vivemos são fatores que re-
forçam nossa dependência 
dos meios. Quando interes-
ses escusos e quadrilhas 
começam criminosamente a 
alterar o grau ou opacidade 
desta lente e vidas entram 
em risco, é importante en-
tender a gravidade de uma 
curtida e de um comparti-
lhamento na rede.

A distorção de valores se 
acentua no desabafo presi-
dencial de que a imprensa 
que o defende é perseguida. 
Se defende, não é imprensa. 
Este não é o papel do jorna-
lismo, defender interesses 
de indivíduos, mas sim o de 
lutar pela verdade e atender 
ao interesse público. Esta 
mesma ideia patrimonialista 
da imprensa e dos meios 
é que respalda a ideia de 
que o que me conforta ou o 
que me reafirma é que é a 
verdade. O resto, é plano de 
“esquerdalha” para dominar 
o mundo. 

Neste enredo ficcional, o 
que não é ilusão é o resulta-
do de reenviar para seus pa-
res um vídeo mentiroso ou 
uma “notícia” que distorce a 
realidade. Não há inocência 
no compartilhamento de um 
vídeo que causa o lincha-
mento e a morte de uma 
mãe de família, no boato que 
faz com que idosos caiam na 
lábia de quadrilhas e percam 
a pouca aposentadoria que 
recebem, nas fake news que 
fazem com que as pessoas 
se automediquem e se ex-
ponham à morte, na mentira 
que desonra a imagem de 
indivíduo e causa o suicídio. 

Os exemplos reais da 
brutalidade são muitos, e 
estão ao acesso de qualquer 
pesquisa na internet. Não é 
só uma brincadeira quando 
coloca a ciência e o campo 
da saúde em descrédito, 
promovendo um cenário 
de desinformação que ceifa 
a vida de milhares de pes-
soas. Também não é válido 
ou moralmente defensável 
só porque concordamos ou 
por ser vantajoso em uma 
discussão na internet. O 
“reenvio” irresponsável é 
um gatilho que destrói os 
sonhos e a vida de famílias.

É contra este tipo de abo-
minação e contra quadrilhas 
das fake news, que curio-
samente mantêm relações 
escandalosas e execráveis 
com grupos que estão em 
diversos governos, que são 
urgentes medidas reais de 
coação e combate. Questio-
nável ou não, do ponto de 
vista jurídico a competência 
é do STF para deflagrar 
investigação sobre o tema, 
fato é que a ação escanca-
ra os agentes públicos, os 
atores e influenciadores 
digitais e os financiadores 

que estão coadunados com 
a desinformação e com os 
interessados em tirar pro-
veito do caos promovido 
com as fake news. 

Na prática, o que se re-
força é que o direito de se 
manifestar não corre longe 
da obrigação de se res-
ponsabilizar pelo discurso 
que opera. Além disso, se 
para uns a medida atende 
interesses corporativos 
para responsabilizar quem 
macula a imagem de uma 
das mais importantes ins-
tituições democráticas do 
país, para outros, o mérito 
também reside em dar cara, 
nome e endereço eletrônico 
de quem cria a desinforma-
ção e mantém e alimenta a 
rede de robôs que propaga 
fake news.

Da mesma forma, mas 
com ferramentas distintas, 
vemos surgir ações na socie-
dade civil como a Sleeping 
Giants, que vem desven-
dando uma das faces mais 
absurdas das estratégias de 
alimentação do mercado das 
fake news, que é sua forma 
de sustento. Sites que sur-
gem com a única função de 
promover a desinformação 
são financiados por grandes 
empresas, algumas delas, 
pasmem, de administração 
pública, como o caso do 
Banco do Brasil. 

A simples ação de ir às 
redes sociais e publicar nas 
páginas destas empresas 
que elas estão financiando 
fake news tem gerado um 
impacto imenso na rede, 
e atacando na fonte das 
quadrilhas. Absurdo, em 
meio a isso, é perceber, no 
caso do Banco do Brasil, 
um esforço do governo, a 
partir da secretaria de co-
municação, e de familiares 
da presidência, em remar 
contra a maré e continuar 
“aplicando” recurso público 
nestes sites de propagação 
de mentiras.

A única coincidência 
entre a deflagração dos 
inquéritos do STF e das 
denúncias da Sleeping 
Giants é a simultaneidade. 
De resto, são medidas que, 
quer seja no seio do poder 
público judiciário quer seja 
na sociedade civil, demons-
tram que a guerra contra as 
fake news e as quadrilhas 
que atuam em meio ao caos 
da desinformação não pode 
ficar apenas no discurso, e 
deve ganhar ares de con-
cretude. 

O resultado imediato e 
palpável, neste momento, 
é o de fazer recuar os que 
acham que podem escrever 
e compartilhar o que bem 
entendem na rede sem que 
a Polícia Federal bata na 
porta das suas casas às tanta 
de uma manhã qualquer; 
ou ainda que as empresas 
que se preocupam com a 
imagem institucional reti-
rem o respaldo financeiro 
dos sites de desinformação. 
Num amanhã possível, o 
resultado que se espera é 
que a repercussão promova 
uma legislação mais efetiva 
para criminalizar tais atos, 
e que a sociedade deixe de 
enfrentar com normalidade 
o compartilhamento de “no-
tícias falsas”. 

Em alusão ao mote da 
campanha presidencial dos 
EUA na década de 1990, 
que escancarava o eixo 
importante daquela disputa 
de urna, “It’s the economy, 
stupid”, a tônica da atuali-
dade em meio à pandemia 
de de desinformação: “É 
o combate às fake news, 
estúpido!”.

(*) - É professor nos cursos 
de Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

Alexsandro Ribeiro (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: BENWILSON JOSÉ PASSOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
aposentado, estado civil viúvo, nascido em Mariana - MG, no dia (20/03/1950), residen-
te e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Euclides dos Passos e de 
Lourdes de Oliveira Passos. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA CUNHA TORRES, de 
nacionalidade brasileira, profissão aposentada / do lar, estado civil divorciada, nascida 
em Guimarães - MA, no dia (16/02/1960), residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Joaquim Torres Filho e de Raimunda Cunha Torres.

O pretendente: FERNANDO MATOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
agente de viagens, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/07/1980), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Recelino de Oliveira e 
de Sebastiana de Matos Oliveira. A pretendente: ANA PAULA BARLETTA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (26/04/1997), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Cid Omar Conceição e de Maria Aparecida Barletta Conceição.

O pretendente: LUCAS MATSUMOTO TOMINAGA, de nacionalidade brasileira, profis-
são administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/05/1991), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Taeru Tominaga e de 
Yuria Matsumoto Tominaga. A pretendente: KARINI GABRIELLE PEREIRA SCHIEZARI, 
de nacionalidade brasileira, profissão economista, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (24/08/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Wilson Schiezari e de Sandra Regina Pereira Schiezari.

A Norma nº 100/2020 foi 
publicada pela Corre-
gedoria Nacional de 

Justiça do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), órgão 
que fiscaliza os serviços dos 
cartórios, e dispõe sobre 
a realização de atos nota-
riais eletrônicos a distância 
utilizando a plataforma 
e-Notariado, desenvolvida 
pelo Colégio Notarial do 
Brasil - Conselho Federal 
(CNB/CF). 

O protocolo permite ainda 
a realização de autentica-
ções de documentos, reco-
nhecimento de firmas, pro-
curações públicas, como as 
de fins previdenciários para 
recebimento de pensão do 
INSS e atas notariais. Tudo 
isso com assinatura digital. 
Para a presidente do Colégio 
Notarial do Brasil, Giselle 
Oliveira de Barros, a norma 
traz, entre outras vantagens 
para os cidadãos, praticidade 
nesses procedimentos, além 
de colocar os cartórios no 
século 21. 

“Quer dizer, em uma pla-
taforma digital, com aten-

A norma traz praticidade nesses procedimentos, 
além de colocar os cartórios no século 21.
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O Poupatempo lançou 
uma cartilha com infor-
mações sobre os serviços 
digitais oferecidos de forma 
remota, com eficiência e 
qualidade, sem a neces-
sidade de sair de casa. 
O material foi produzido 
para esclarecer dúvidas 
frequentes dos cidadãos 
durante o período em que 
as unidades de atendimen-
to estão fechadas, devido ao 
novo Coronavírus. 

A cartilha está disponível 
no site (www.poupatempo.
sp.gov.br) e quem acessar 
vai poder consultar os prin-
cipais serviços do Estado 
por meio do portal e apli-
cativo Poupatempo Digital. 
O material traz ainda infor-
mações sobre documentos 
importantes, como RG, 
Carteira de Habilitação, 
CPF, Carteira de Trabalho, 
além de orientações sobre 
solicitação do Seguro-de-
semprego e Cartão BOM, 
da EMTU. 

“Nesse momento em que 
as pessoas precisam ficar 
em casa, inovamos com um 
material didático explicati-
vo que reúne as principais 
dúvidas recebidas pelos 
canais de atendimento do 
Poupatempo. Nosso obje-
tivo é facilitar o acesso às 
informações e continuar 

É possível consultar e realizar diversos serviços como se 
estivesse na unidade.
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Ajuste no 
departamento jurídico 
para o mercado pós-
pandemia

A economia pós-pande-
mia passará por profundas 
mudanças. Empresas como 
Twitter, XP Investimentos 
e NuBank já avisaram que 
manterão funcionários, ou 
parte deles, trabalhando de 
forma remota mesmo depois 
da pandemia. Além disso, 
especialistas acreditam que 
a forma de consumo de pro-
dutos e serviços será altera-
da, e vão preferir continuar 
comprando de forma online. 

Para as empresas isso 
significará uma mudança 
profunda nas relações comer-
ciais, especialmente para as 
relações consumerista e de 
trabalho. “As mudanças são 
profundas. As empresas que 
passaram a vender online, por 
exemplo, têm que lidar com 
regras de troca e devolução 
que não estão presentes nas 
compras em lojas físicas”, 
explica o advogado especia-
lista em Direito Empresarial, 
Leandro Rufino. 

Nas relações trabalhistas 
também há o que se atentar. 
Por exemplo, a jornada de 
trabalho dos vendedores que 
usam o celular como ferra-
menta pode ser questionada. 
“A relação de tempo será 
diferente. É preciso estar 
atento para não transgredir 
as normas e gerar um passivo 
trabalhista”, alerta Rufino. 
Ainda em relação às relações 
de trabalho, as novas formas, 
ainda pouco consolidadas, 
como o teletrabalho e traba-
lho intermitente, devem pas-
sar a integrar o dia a dia dos 
empresários e trabalhadores. 

E não é só com os empre-
gados da empresa que haverá 
mudança de relação jurídica, 
isso também devo acontecer 
com fornecedores. Empresas 
que tinham apenas estrutura 
física e passaram a vender on-
line têm de escolher a forma 
com que vão contratar quem 
fará essa entrega. 

“Se é um empregado da em-
presa que será aproveitado 
para essa função, é preciso 
regulamentar a situação tra-
balhista dele, com salário 
equivalente bem como  todos 
os direitos, se existirem. É 
muito importante salientar 
que o empregador não pode 
colocar o trabalhador em uma 
função com remuneração 
inferior a que ele já exercia”, 
destaca o advogado (Fonte: 
Re9 Comunicação).

Cartórios de notas realizam serviços 
por videoconferência em todo país

A realização de divórcios, compra e venda de imóveis, doações, partilhas e inventários de bens imóveis 
urbanos e rurais no Brasil pode ser feita por meio de videoconferência por todos os cartórios de notas 
do país desde a última quarta-feira (27)

óbitos; cartórios de protes-
to; tabelionatos de notas; e 
de registros de documentos 
e títulos da pessoa jurídica. 
Em alguns estados, como o 
Rio de Janeiro, por exemplo, 
ainda existem distribuido-
ras de contratos marítimos, 
lembrou a presidente do 
CNB.

Segundo Giselle, essa 
plataforma é exclusiva dos 
tabeliões de notas, que são 
aqueles que lavram os atos 
de escrituras, procurações, 
reconhecimento de firmas, 
autenticações. Inventários, 
partilhas, divórcios também 
são feitos nos tabeliona-
tos de notas, graças à Lei 
11.441/2007, que possi-
bilitou que esses serviços 
fossem feitos em cartórios, 
extrajudicialmente. Com 
isso, os inventários que po-
diam se arrastar por anos na 
Justiça ganharam agilidade. 
A realização de um inven-
tário em cartório de notas 
é, atualmente, um processo 
muito ágil, mesmo não sendo 
efetuado de maneira digital, 
afirma Giselle (ABr).

dimento único para o país 
inteiro. É uma plataforma 
que uniformiza o atendimen-
to nos cartórios de notas no 
Brasil inteiro. Você faz isso 
com muito mais segurança, 
já que é uma coisa mantida 
pela inscrição da classe, 
que congrega mais de 9 mil 
cartórios”, afirmou. Além da 
uniformidade, a presidente 
do CNB destacou que a 
ferramenta torna mais fácil 
o acesso do cidadão aos ser-
viços dos cartórios. “É uma 
ferramenta importante que 
vai trazer mais agilidade para 

o atendimento nos cartórios 
de notas”.

Criada durante a pande-
mia do novo Coronavírus, a 
norma vai vigorar de forma 
permanente após o fim da 
crise. “Ela ajuda no trâmite 
todo, no trânsito de docu-
mentos. Acho que facilita 
bastante. Você tem uma 
redução de custos indire-
ta”. Giselle esclareceu que 
há cinco tipos de cartórios: 
de registro de imóveis; de 
registro civil das pessoas 
naturais, que registram 
casamentos, nascimentos e 

Cartilha do Poupatempo esclarece 
dúvidas sobre serviços digitais

CPTM e Qualidade do Ar, 
por exemplo.

O Poupatempo é um 
programa do Governo do 
Estado, executado pela 
Prodesp. Iniciado em 1997, 
conta atualmente com 
76 unidades, em todas as 
regiões do Estado. Mais 
digital, moderno e ágil, o 
Poupatempo, programa 
mais bem avaliado do 
Governo de São Paulo, 
ampliou a quantidade de 
serviços online, oferecendo 
um vasto leque para que os 
cidadãos possam concluir 
seus atendimentos de ma-
neira autônoma, com mais 
rapidez e praticidade (AC/
Prodesp/Poupatempo).

atendendo cada vez mais e 
melhor”, destaca Ernesto 
Mascellani Neto, superinten-
dente da Prodesp, empresa 
que gerencia o programa 
Poupatempo. 

Mesmo com o fechamento 
temporário das 76 unidades 
do Poupatempo, por meio 
da versão mobile é possível 
consultar e realizar diversos 
serviços como a solicitação 
da segunda via da CNH, 
Certidão de Prontuário, Con-
sulta de Pontos, Indicação de 
Condutor, Licenciamento de 
veículos (CRLV), IPVA 2020, 
acordo da CDHU, acesso ao 
Seguro Desemprego, Car-
teira de Trabalho, situação 
das linhas do Metrô e da 
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Luís Gustavo Lima (*)

A cadeira de CEO carrega, por um lado, toneladas de 
responsabilidades, pressão e cobrança, e de outro, 
altos salários, bônus muitas vezes astronômicos, 

prestígio e muito poder. Daí a blindagem emocional diante 
dos times, a obrigação de ter respostas para os mais dife-
rentes dilemas e a sempre necessária convicção na tomada 
de decisão. 

Hoje, entre as dez maiores empresas do mundo em va-
lor de mercado, sete são de tecnologia e três de serviços 
financeiros. Que mudança radical, não? Recentemente um 
CEO me confidenciou: "a sensação que eu tenho é a de que 
acordei em um dia normal e o idioma padrão é o Russo". 

Outro me disse: "tenho no meu time executivos formados 
nas melhores escolas de negócios do mundo, mas nenhum 
deles até agora soube atuar nesse ambiente muito mais 
dinâmico e digital". Essas sensações e percepções são 
familiares para você? 

O novo contexto de mundo trouxe com ele um novo olhar 
para tudo, e para o desespero de muitos, não sabemos mais 
de onde vem a concorrência. Os classificados de domingo 
nos jornais já não existem mais, os dormitórios vazios em 
casa se transformaram em quartos de hóspedes para des-
conhecidos, a propaganda que interrompia sem cerimônia 
começa a ser substituída pelo conteúdo de valor. 

Por que ter posse se posso ter acesso? Por que seguir 
uma grade de horários se posso fazer minha própria grade? 
Inteligência artificial, hiper automação, multicanalidade, 
pós dinheiro (contactless), pós privacidade (meios de 
pagamento via biometria e mapeamento da íris), redes 
interdependentes, novos modelos de negócios (como as 
plataformas/marketplaces), novas categorias de produtos 

Trabalho diretamente com CEOs de grandes empresas, dos mais variados segmentos, e o que mais me surpreende é conhecer, quando não tem mais ninguém na sala, 
o lado humano e vulnerável desses profissionais que ocupam o cargo mais desejado da hierarquia tradicional corporativa. 

NECESSIDADE DE uM Novo olhAr pArA tuDo
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e serviços, novos hábitos de consumo, novos perfis de 
clientes, novas necessidades. 

Nos últimos anos, muito se fala sobre a revolução das startups, 
nas organizações exponenciais, na necessidade de se fazer 

a Transformação Digital nas 
empresas. Muita coisa ficou na 
teoria e nos workshops sobre 
abundância e exponencialida-
de. Fato é que pouquíssimos 
executivos deram a atenção 
devida. No máximo, um pro-
jeto aqui e outro ali de apro-
ximação com startups, mas na 
grande maioria sem objetivos 
claros e são raros os resultados 
mensurados. 

Aqueles que deram, o 
fizeram porque acreditam 
que basta comprar aquela 
tecnologia de prateleira que 
tudo se resolve. Inclusive, 
na pesquisa ACE Innovation 
Survey realizada ano passa-
do, descobrimos que apenas 
25% das empresas possui 
design organizacional que 
favorece a inovação, 30% 
trabalham com métodos 
ágeis e 70% estão sofrendo 
algum tipo de disrupção em 
seus mercados. 

A crise decorrente da CO-
VID-19 acelerou o processo 
de adoção de partes da trans-
formação digital, do trabalho 
ágil e da necessidade de se 
ter uma estratégia de inova-
ção e levá-la a sério. Em Live 
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“precisamos da 
crise para pensar e 
criar novas formas 

de vender e se 
relacionar com 

nossos clientes de 
forma digital

promovida pelo portal UOL, uma frase do Pietro Labriola, 
CEO da TIM Brasil, chamou muito minha atenção:

"Temos uma grande parcela de culpa nessa crise, porque 
não tínhamos coragem digital e de inovação! Essa é que 
é a realidade. Por exemplo, do dia para a noite tivemos 
que colocar a empresa inteira para trabalhar de casa. E 
deu certo. Não faríamos desta forma no processo normal, 
levaria mais de 9 meses, ainda que a tecnologia necessária 
já estivesse disponível. Precisamos da crise para pensar e 
criar novas formas de vender e se relacionar com nossos 
clientes de forma digital".  

Com minha proximidade no mundo da inovação, tecnolo-
gia e empreendedorismo, aposto em novas características 
emergentes que serão guidelines para os atuais e futuros 
executivos. É o que chamo de Liderança para a Era Digital: 
12 atribuições do novo manual do líder. 

São elas
1. Humildade intelectual;

2. Obsessão pelo cliente; 

3. Inovação baseada em problema;

4. Cultura de experimentação; 

5. Mentalidade de empreendedor;

6. Visão holística;

7. Tecnologia como meio;

8.  Novos modelos de negócios;

9. Transformação e adesão digital; 

10. Times ágeis;

11. Multidisciplinaridade e;

12. Comunidade. 

A partir de agora, seguiremos em frente na condição de 
aprendizes, de descobrir e se adaptar ao novo normal. Com 
humildade, disciplina, coragem e entendimento de que o 
erro faz parte do processo de inovação e a vulnerabilidade 
é, na verdade, autenticidade e potência. Definitivamente 
trabalhar para tirar a emoção, os achismos, os euquerismos 
e o ego das decisões, para focar nos dados e na realização 
de experimentos. 

Sair do tradicional Product Centric para o Customer 
Centric, de uma estratégia de criar cada vez o melhor 
produto, para resolver os problemas do cliente, conhecer 
por completo sua jornada e proporcionar uma experiência 
única e encantadora em todos os pontos de contato. 

(*) - É partner ACE (https://acestartups.com.br/).
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Balanços patrimoniais em 31 de março de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos acionistas, interessados e público em geral, as demonstrações financeiras da Serasa S.A. para os exercícios findos em 31 de março de 2020 e de 31 de março de 2019. A Administração da Serasa agradece a todos os seus empregados, clientes, fornecedores, parceiros,
acionistas e todos aqueles que contribuíram para o seu desempenho no exercício 2020/2019 e coloca-se à disposição para qualquer esclarecimentos.

continua...

AtivosAtivosAtivosAtivosAtivos 31/03/202031/03/202031/03/202031/03/202031/03/2020 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 256.396 225.530
Contas a receber de clientes (Nota 6) 330.779 325.860
Ativos de contratos (Nota 19) 176.158 140.525
Insumos para prestação de serviços 1.274 589
Ativo fiscal corrente (Nota 7) 5.246 18.587
Despesas antecipadas 25.433 26.477
Outros ativos (Nota 8) 23.703 20.030
Total do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulante 818.989 757.598
Ativo fiscal diferido (Nota 9) 428.642 515.111
Ativos de contratos (Nota 19) 47.203 32.085
Depósitos judiciais (Nota 17) 19.266 22.332
Contas a receber de clientes (Nota 6) 28.618 19.292
Despesas antecipadas 7.755 198
Total do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazo 531.484 589.018
Investimento 241 241
Direito de uso de arrendamento (Nota 16) 76.006 -
Imobilizado (Nota 11) 245.484 232.006
Intangível (Nota 12) 831.549 748.978
Total do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulante 1.684.764 1.570.243

Total do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativo 2.503.753 2.327.841

Serasa S.A.
CNPJ 62.173.620/0001-80
www.serasaexperian.com.br

PassivosPassivosPassivosPassivosPassivos 31/03/202031/03/202031/03/202031/03/202031/03/2020 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019
Fornecedores (Nota 13) 222.040 187.943
Empréstimos (Nota 14) 47.955 38.659
Obrigações trabalhistas (Nota 15) 161.488 123.922
Passivos de contratos (Nota 19) 104.188 98.981
Impostos de renda e contribuição social (Nota 9) 8.007 15.206
Passivo fiscal 20.360 24.424
Dividendos a pagar 10.914 13.568
Contas a pagar (Nota 10) 4.424 3.766
Passivos de arrendamento (Nota 16) 15.938 -
Outros passivos 27.365 7.217
Total do passivo circulanteTotal do passivo circulanteTotal do passivo circulanteTotal do passivo circulanteTotal do passivo circulante 622.679 513.686
Empréstimos (Nota 14) 800.000 800.000
Provisões para contingências (Nota 17) 56.264 52.218
Passivos de contratos (Nota 19) 29.471 37.312
Passivos de arrendamento (Nota 16) 71.621 -
Total do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulante 957.356 889.530
Total do PassivoTotal do PassivoTotal do PassivoTotal do PassivoTotal do Passivo 1.580.035 1.403.216
Capital social (Nota 18 a) 174.000 174.000
Reserva de ágio (Nota 18 b) 500.250 500.250
Remuneração com base em ações (Nota 18 c) 56.126 33.889
Dividendos adicionais propostos (Nota 18 e) 57.346 79.402
Reserva de retenção de lucros 144.742 144.742
Ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18 f) 2.542 3.630
Ações em tesouraria (11.288) (11.288)
Total do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquido 923.718 924.625
Total do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquido 2.503.753 2.327.841

Demonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultado 20202020202020202020 20192019201920192019
Receita (Nota 19) 2.672.128 2.340.853
Custo dos serviços prestados (Nota 23) (791.103) (724.504)
Lucro bruto 1.881.025 1.616.349
Despesas com vendas (Nota 23) (279.518) (215.152)
Despesas gerais e administrativas (Nota 23) (674.747) (493.821)
Perda por redução ao valor recuperável de contas

a receber e ativos de contrato (Nota 23) (14.428) (30.814)
Outras (despesas) / receitas operacionais (Nota 22) (2.872) (90.728)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos 909.460 785.834
Receitas financeiras (Nota 24) 15.443 24.404
Despesas financeiras (Nota 24) (127.690) (144.755)
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 797.213 665.483
I.R. e contribuição social - corrente (Nota 9) (166.578) (125.886)
I. R. e contribuição social - diferido (Nota 9) (86.469) (97.854)
Lucro líquido do exercício 544.166 441.743
Lucro básico e diluído por ação do capital social - R$ 146,18 118,67
Demonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangente 20202020202020202020 20192019201920192019
Lucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercício 544.166 441.743
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente total 544.166 441.743

Demonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixa 20202020202020202020 20192019201920192019
Fluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercício 544.166 441.743
Ajustes para:Ajustes para:Ajustes para:Ajustes para:Ajustes para:
Depreciação e amortização (Nota 23) 304.117 271.661
Depreciação e amortização direito de uso (Nota 23) 17.865 -
Imposto de renda e contribuição social (Nota 9c) 86.469 97.854
Despesa de juros sobre empréstimos (Nota 14) 108.011 107.716
Custo residual de imobilizado e intangível

baixados ou alienados  (Nota 11 e 12) 7.240 86.070
Perda por redução ao valor recuperável de contas

a receber e ativos de contrato (Nota 6) 13.909 30.814
Provisão para contingências (Nota 17) 18.710 19.222
Provisão para remuneração com base em ações (Nota 18) 22.237 11.881

1.122.724 1.066.961
Variações em:
(Aumento) redução nos ativos
Contas a receber (Nota 6) (28.154) (16.993)
Ativos de contrato (Nota 19) (50.751) (63.434)
Insumos para prestação de serviços (685) 265
Despesas antecipadas (6.513) (8.686)
Ativo fiscal corrente 13.341 (18.873)
Depósitos judiciais (Nota 17) 3.066 (4.686)
Outros ativos (3.673) (1.565)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (Nota 13) 34.097 48.360
Passivo fiscal 162.885 107.879
Obrigações trabalhistas (Nota 15) 37.566 7.754
Passivos de contratos (Nota 19) (2.634) 98.922
Contas a pagar 658 (47.791)
Outros passivos 20.148 (1.370)
Pagamentos de contingências (Nota 17) (14.664) (13.462)
Imposto de renda e contribuição social pagos (174.148) (97.015)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 1.113.263 1.056.266
Fluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativos imobilizados (Nota 11) (63.872) (58.251)
Aquisição de ativos intangíveis (Nota 12) (343.534) (278.549)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimento (407.406) (336.800)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos provenientes de novos empréstimos (Nota 14) 9.000 -
Pagamento de juros sobre empréstimos (Nota 14) (107.715) (107.716)
Pagamentos de arrendamento mercantil (12.997) -
Juros arrendamento mercantil 6.685 -
Pagamento de dividendos (523.374) (419.357)
Pagamento de juros sobre capital próprio (46.590) (45.904)
Dividendos a pagar - (9.922)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (674.991) (582.899)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 30.866 136.567
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercício 225.530 88.963
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 256.396 225.530

30.866 136.567

Demonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva deReserva deReserva deReserva deReserva de RemuneraçãoRemuneraçãoRemuneraçãoRemuneraçãoRemuneração DividendosDividendosDividendosDividendosDividendos Reserva deReserva deReserva deReserva deReserva de Ajustes deAjustes deAjustes deAjustes deAjustes de LucrosLucrosLucrosLucrosLucros
CapitalCapitalCapitalCapitalCapital ágio na in-ágio na in-ágio na in-ágio na in-ágio na in- com basecom basecom basecom basecom base adicionaisadicionaisadicionaisadicionaisadicionais retençãoretençãoretençãoretençãoretenção avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação Ações emAções emAções emAções emAções em acumu-acumu-acumu-acumu-acumu-
socialsocialsocialsocialsocial corporaçãocorporaçãocorporaçãocorporaçãocorporação em açõesem açõesem açõesem açõesem ações propostospropostospropostospropostospropostos de lucrosde lucrosde lucrosde lucrosde lucros patrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonial TesourariaTesourariaTesourariaTesourariaTesouraria ladosladosladosladoslados TotalTotalTotalTotalTotal

Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018 174.000 500.250 22.008 52.902 144.742 4.729 (11.288) - 887.343
Adoção CPC 47 - - - - - - - (66.003) (66.003)
Lucro líquido do período - - - - - - - 441.743 441.743
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18f) - - - - - (1.099) - 1.099 -
Remuneração com base em ações - - 11.881 - - - - - 11.881
Distribuição de dividendos do exercício anterior - - - (52.902) - - - - (52.902)
Destinação dos dividendos propostos do exercício - pagos - - - - - - - (245.422) (245.422)
Juros sobre capital próprio - pagos - - - - - - - (38.006) (38.006)
Destinação dos juros sobre o capital próprio do exercício - - - - - - - (14.009) (14.009)
Destinação dos dividendos propostos do exercício - - - 79.402 - - - (79.402) -
Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019 174.000 500.250 33.889 79.402 144.742 3.630 (11.288) - 924.625
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 544.166 544.166
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18f) - - - - - (1.088) - 1.088 -
Remuneração com base em ações - - 22.237 - - - - - 22.237
Distribuição de dividendos do exercício anterior - - - (79.402) - - - - (79.402)
Destinação dos dividendos propostos do exercício - pagos - - - - - - - (441.318) (441.318)
Juros sobre capital próprio - pagos - - - - - - - (36.003) (36.003)
Destinação dos juros sobre o capital próprio do exercício - - - - - - - (10.587) (10.587)
Destinação dos dividendos propostos do exercício - - - 57.346 - - - (57.346) -
Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020 174.000 500.250 56.126 57.346 144.742 2.542 (11.288) - 923.718

Notas explicativas às demonstrações financeiras. 1 Contexto operacional: Notas explicativas às demonstrações financeiras. 1 Contexto operacional: Notas explicativas às demonstrações financeiras. 1 Contexto operacional: Notas explicativas às demonstrações financeiras. 1 Contexto operacional: Notas explicativas às demonstrações financeiras. 1 Contexto operacional: A Serasa S.A. (a “Compa-
nhia” ou “Serasa”) é uma sociedade de capital fechado constituída em 26 de junho de 1968, com sede
na cidade de São Paulo, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, torre Sucurpira, que a
partir da emissão da Lei nº 11.638/07 passou a ser considerada uma “sociedade de capital fechado e de
grande porte” controlada pela Gus Europe Holding B.V., cuja entidade controladora do grupo em última
instância é a Experian PLC. A Companhia tem por objeto social, principalmente, a coleta, o
armazenamento e o gerenciamento de dados, incluindo a organização, a análise, o desenvolvimento, a
operação e a comercialização de informações e soluções para apoiar decisões e o gerenciamento de risco
de crédito e de negócios. Em 31 de março de 2020, a Companhia apresenta capital circulante líquido
positivo de R$ 224.928. Considerando os possíveis impactos do COVID-19 na posição patrimonial e fi-
nanceira da Companhia, a Administração avaliou sua capacidade de continuar em operação no futuro
previsível. A avaliação da Administração considera premissas relevantes, como, por exemplo, a estimati-
va de receita de serviços pela demanda de informação de relatórios de créditos e outros negócios, a
volumetria diária, os preços dos serviços, os contratos de serviços recorrentes, os custos variáveis dos
serviços prestados. Tais premissas foram atualizadas para considerar os principais cenários possíveis
esperados pela Companhia com base em todas as informações relevantes disponíveis até a data de au-
torização para emissão dessas demonstrações financeira. Com base nessa avaliação, e considerando a
imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, a Administração concluiu que não existem
incertezas relevantes relacionadas à capacidade da Companhia continuar operando, e que o pressuposto
de continuidade permanece válido. Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas baseadas
no pressuposto de continuidade operacional. Considerando a situação atual da disseminação do surto,
revisamos a nossa projeção de receitas e dos fluxo de caixa operacional para o ano de 2020/2021. E, com
base nas melhores estimativas da Companhia, concluímos que não há necessidade de reconhecer
impairment de ativos em 31 de março de 2020. A Administração avalia de forma constante o impacto do
surto nas operações e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de implementar
medidas apropriadas. Essas medidas são deliberadas no Comitê Executivo e englobam temas como ma-
nutenção e incremento de receita, gestão de custos e administração do caixa operacional. Adicionalmen-
te, a Serasa intensificou a comunicação educativa às empresas impactadas pelo lockdown com o objeti-
vo de auxiliar na construção de um cenário de retomada e de gestão do caixa. Para seus colaboradores,
implantou o home office e dedicou grande parte da comunicação interna para divulgar informações rele-
vantes para preservação da saúde. Desta forma, a Serasa Experian reforça que sua prioridade é a manu-
tenção da saúde de seus funcionários e de seus negócios, bem como garantir a sustentabilidade do mer-
cado de crédito no Brasil por meio do fornecimento de informações financeiras e educacionais a seus
clientes e consumidores. 2 Principais políticas contábeis: 2 Principais políticas contábeis: 2 Principais políticas contábeis: 2 Principais políticas contábeis: 2 Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas
na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplica-
das de modo consistente nos exercícios apresentados. 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - As demonstrações fi-
nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de março de 2020 foi autorizada pelo Conselho de
Administração em 21 de maio de 2020. Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos
balanços patrimoniais: · os instrumentos financeiros derivativos são mensurados pelo valor justo; · os
instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são mensu-
rados pelo valor justo; 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem o
caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de liquidez diária, com risco insigni-
ficante de mudança de valor e que são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa
de curto prazo. 2.3 Instrumentos financeiros - 2.3 Instrumentos financeiros - 2.3 Instrumentos financeiros - 2.3 Instrumentos financeiros - 2.3 Instrumentos financeiros - 2.3.1 Reconhecimento e mensuração inicial - 2.3.1 Reconhecimento e mensuração inicial - 2.3.1 Reconhecimento e mensuração inicial - 2.3.1 Reconhecimento e mensuração inicial - 2.3.1 Reconhecimento e mensuração inicial - O contas
a receber de clientes emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte
das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber
de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente
mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um com-
ponente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. 2.3.2 Classifi-2.3.2 Classifi-2.3.2 Classifi-2.3.2 Classifi-2.3.2 Classifi-
cação e mensuração subsequente - cação e mensuração subsequente - cação e mensuração subsequente - cação e mensuração subsequente - cação e mensuração subsequente - Ativos financeiros - Ativos financeiros - Ativos financeiros - Ativos financeiros - Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo financei-
ro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA -
instrumento patrimonial; ou ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao
reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos
financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do pe-
ríodo de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao
custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: -
é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber
fluxos de caixa contratuais; e - seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que
são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instru-
mento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado
como mensurado ao VJR. - é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e - seus termos con-
tratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros
sobre o valor principal em aberto. A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios
em que um ativo financeiro é mantido em carteira     porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negó-
cio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: -
as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles inclu-
em a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros
contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração
dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realiza-
ção de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; - como o desempenho da carteira é avaliado e repor-
tado à Administração da Companhia; - a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos finan-
ceiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As
transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o
desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contí-
nuo dos ativos da Companhia. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuaisAtivos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuaisAtivos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuaisAtivos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuaisAtivos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais
são somente pagamentos de principal e de juros - são somente pagamentos de principal e de juros - são somente pagamentos de principal e de juros - são somente pagamentos de principal e de juros - são somente pagamentos de principal e de juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido
como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma con-
traprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aber-
to durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia
considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são so-
mente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um
termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que
ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: - eventos contingen-
tes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; - termos que possam ajustar a taxa
contratual, incluindo taxas variáveis; - o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e - os termos que
limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na
performance de um ativo). Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio - Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio - Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio - Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio - Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio - O pagamento anteci-
pado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento re-
presente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pen-
dente - o que pode incluir uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso,
com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do
contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do
contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão anteci-
pada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o
valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. Ativos financeiros - Mensu-Ativos financeiros - Mensu-Ativos financeiros - Mensu-Ativos financeiros - Mensu-Ativos financeiros - Mensu-
ração subsequente e ganhos e perdas - ração subsequente e ganhos e perdas - ração subsequente e ganhos e perdas - ração subsequente e ganhos e perdas - ração subsequente e ganhos e perdas - · Ativos financeiros a custo amortizado: Esses ativos são sub-
sequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortiza-
do é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resul-
tado. · Instrumentos de dívida a VJORA: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo.
A receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e
impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No
desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. · Instrumentos
patrimoniais a VJORA: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são
reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma recupera-
ção de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são
reclassificados para o resultado. 2.3.3 Desreconhecimento - 2.3.3 Desreconhecimento - 2.3.3 Desreconhecimento - 2.3.3 Desreconhecimento - 2.3.3 Desreconhecimento - A Companhia desreconhece um ativo fi-
nanceiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro
em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo finan-
ceiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo finan-
ceiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial,
mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses ca-
sos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. 2.3.4 Compensação - 2.3.4 Compensação - 2.3.4 Compensação - 2.3.4 Compensação - 2.3.4 Compensação - Os ativos ou passivos finan-
ceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quan-
do, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.4 Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas 2.4 Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas 2.4 Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas 2.4 Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas 2.4 Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos
financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro
é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido
para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos finan-
ceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reco-
nhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amorti-
zado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconheci-
dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. A
Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada
ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados
e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo pas-
sivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de
um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ati-
vos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. 2.52.52.52.52.5
Contas a receber de clientes - Contas a receber de clientes - Contas a receber de clientes - Contas a receber de clientes - Contas a receber de clientes - As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de
clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades. As contas a receber de clientes
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo menos provisão para perdas esperadas (impairment) e a
provisão para descontos e cancelamentos. Na prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado,
ajustado pela provisão para impairment, se necessária. 2.6 Ativos de contrato - 2.6 Ativos de contrato - 2.6 Ativos de contrato - 2.6 Ativos de contrato - 2.6 Ativos de contrato - Os ativos de contrato
são os recebíveis relacionados ao reconhecimento de receitas para as quais a Companhia satisfez as
obrigações de performance, entretanto não faturados até o presente momento por condições contratuais.
Também são classificados como ativos de contratos custos para cumprir os contratos que se referem a
obrigações de performance satisfeitas registradas como passivos de contratos no passivo. 2.7 Imposto2.7 Imposto2.7 Imposto2.7 Imposto2.7 Imposto
de renda e contribuição social - de renda e contribuição social - de renda e contribuição social - de renda e contribuição social - de renda e contribuição social - A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os
impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens dire-
tamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. a. Despesa com im-a. Despesa com im-a. Despesa com im-a. Despesa com im-a. Despesa com im-
posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou
a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a
pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é
reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor espera-
do dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se
houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e
passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. b. Despesab. Despesab. Despesab. Despesab. Despesa
com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - Ativos fiscais diferidos são reconhecidos com
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demons-
trações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais dife-
ridos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. As
alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação desses tributos diferidos, são de
25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhe-
cidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado
na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros sujeitos a alterações indepen-
dentes do controle da Companhia. 2.8 Conversão em moeda estrangeira - 2.8 Conversão em moeda estrangeira - 2.8 Conversão em moeda estrangeira - 2.8 Conversão em moeda estrangeira - 2.8 Conversão em moeda estrangeira - a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-
da de apresentação da de apresentação da de apresentação da de apresentação da de apresentação - Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda

funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quan-
do indicado de outra forma. b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - As transações em moeda
estrangeira são convertidas para reais usando-se as taxas de câmbio em vigor nas datas das transa-
ções. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa cambial da data do balanço. Ganhos e
perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos mo-
netários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.9 Imo-2.9 Imo-2.9 Imo-2.9 Imo-2.9 Imo-
bilizado - bilizado - bilizado - bilizado - bilizado - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico,
menos depreciação acumulada. Esse custo foi ajustado para refletir o custo atribuído do imobilizado na
data de transição para os novos CPCs. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm dife-
rentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. b.b.b.b.b.
Custos subsequentes - Custos subsequentes - Custos subsequentes - Custos subsequentes - Custos subsequentes - Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo no momento em
que for provável que os benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho inici-
almente avaliado para o ativo existente fluirão para a Companhia. Os custos subsequentes são depreci-
ados ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. c. Depreciação - c. Depreciação - c. Depreciação - c. Depreciação - c. Depreciação - A depreciação é calculada
para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utili-
zando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resulta-
do. Terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear
para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Itens do imobilizadoItens do imobilizadoItens do imobilizadoItens do imobilizadoItens do imobilizado Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %
Máquinas e equipamentos 16-20
Veículos 20
Edificações 2-10
Móveis e utensílios 10 - 20
Equipamento de computação 20-33
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada
exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor
contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações
são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras
receitas (despesas) operacionais” na demonstração do resultado. Reparos e manutenção são apropria-
dos ao resultado durante o período em que são incorridos. 2.10 Ativos intangíveis - 2.10 Ativos intangíveis - 2.10 Ativos intangíveis - 2.10 Ativos intangíveis - 2.10 Ativos intangíveis - O ativo intangível
está composto por gastos com desenvolvimento de novos produtos, marcas e patentes, sistemas de com-
putação, base de dados, e ágio. a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - Base de dados -     São reconhecidos
como ativos intangíveis os gastos com a compra e compartilhamento de informações utilizadas nas ba-
ses de dados, bem como a remuneração e respectivos encargos sociais das equipes de profissionais que
trabalham diretamente com o desenvolvimento de tais bases. Sistemas de computação (software) - São
reconhecidos como ativos intangíveis os gastos com novas aquisições, bem como o aperfeiçoamento ou
expansão do desempenho dos softwares para além de suas especificações originais. Esses gastos são
compostos basicamente pelas despesas gerais diretamente relacionadas ao processo de desenvolvimen-
to dos softwares. Gastos com desenvolvimento de novos produtos - São reconhecidos como ativos intan-
gíveis quando puder ser demonstrado que seja provável que seus projetos tenham viabilidade técnica e
do ponto de vista comercial, possa gerar benefícios econômicos futuros, intenção de concluí-los e utilizá-
los, e quando seus custos puderem ser mensurados de forma confiável por uma sistemática razoável.
Ágio - O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aqui-
sição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada adquirida. O
ágio de aquisições de controladas é registrado como “Ativo intangível” nas demonstrações financeiras.
No caso de apuração de deságio, o montante é registrado como ganho no resultado do período, na data da
aquisição. O ágio é testado anualmente para verificar perdas (impairment). Ágio é contabilizado pelo seu
valor de custo menos as perdas acumuladas por impairment. Perdas por impairment reconhecidas sobre
ágio não são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do
ágio relacionado com a entidade vendida. O ágio é alocado a Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) para
fins de teste de impairment. A alocação é feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos
de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se
originou, e são identificadas de acordo com o segmento operacional. b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - Os gas-
tos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros
incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com
ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. c.c.c.c.c.
Amortização - Amortização - Amortização - Amortização - Amortização - A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos
itens, líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no resultado.
O ágio não é amortizado. Segue abaixo a taxa aual de amortização:
Itens do intangívelItens do intangívelItens do intangívelItens do intangívelItens do intangível Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %
Base e dados 20
Sistemas de computação 14 -33
Novos produtos 20
Marcas e patentes 20
Carteira de clientes 11
Tecnologia 14
Direito de competitividade 25
Base de dados - - - - - Esses dispêndios são amortizados utilizando-se o método linear para alocar o custo
durante sua vida útil de cinco anos para a base de dados do bureau de crédito e de três anos para a base
de dados de marketing. Sistemas de computação (software) - Os gastos com aperfeiçoamento ou expan-
são são amortizados utilizando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis. Gastos com desenvolvi-
mento de novos produtos - Os gastos com desenvolvimento de novos produtos são amortizados, desde o
início de suas comercializações, pelo método linear e ao longo do período do benefício esperado. Ágio - O
ágio não é amortizado. 2.11 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.11 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.11 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.11 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.11 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - a. Ativos nãoa. Ativos nãoa. Ativos nãoa. Ativos nãoa. Ativos não
financeiros - financeiros - financeiros - financeiros - financeiros - Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verifica-
ção de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
pode não ser recuperável. Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à
amortização e são testados anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recu-
perável (“impairment”). Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do
ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos
os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades
Geradoras de Caixa (UGCs)). b. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - Ativos financeiros não classifica-
dos como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de balanço
para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. Evidência objetiva
de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui: · inadimplência ou atrasos do devedor; ·
reestruturação de um valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas em condições nor-
mais; · indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial; · mudanças
negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores; · desaparecimento de um mercado
ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou · dados observáveis indicando que houve
um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um grupo de ativos financeiros. 2.12 Pas-2.12 Pas-2.12 Pas-2.12 Pas-2.12 Pas-
sivos de contratos - sivos de contratos - sivos de contratos - sivos de contratos - sivos de contratos - Os passivos de contratos correspondem aos valores recebidos de clientes, relacio-
nados ao valor dos serviços de certificados digitais, serviços de marketing, serviços de modelagens esta-
tísticas e comercialização de serviços de créditos para consultas, porém os serviços não foram comple-
tamente prestados. Estas receitas são registradas no resultado, com os respectivos custos, no momento
em que são prestados os serviços. 2.13 Benefícios a empregados - 2.13 Benefícios a empregados - 2.13 Benefícios a empregados - 2.13 Benefícios a empregados - 2.13 Benefícios a empregados - Benefícios de curto prazo a em-Benefícios de curto prazo a em-Benefícios de curto prazo a em-Benefícios de curto prazo a em-Benefícios de curto prazo a em-
pregados - pregados - pregados - pregados - pregados - a. Participação nos lucros e bônus - O reconhecimento dessa participação é efetuado quando
o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela Companhia, em geral, no encerramento do exercí-
cio social. b. Remuneração com base em ações - O plano de outorga de ações oferecido pela Companhia
é mensurado pelo valor justo na data da outorga e sua despesa é reconhecida no resultado durante o
período no qual o direito de outorga é adquirido. 2.14 Provisões, contingências passivas e ativas -2.14 Provisões, contingências passivas e ativas -2.14 Provisões, contingências passivas e ativas -2.14 Provisões, contingências passivas e ativas -2.14 Provisões, contingências passivas e ativas -
Uma provisão é reconhecida no balanço quando há uma obrigação legal ou não formalizada presente
como consequência de um evento passado e é provável que recursos sejam exigidos para liquidar essa
obrigação. As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido e são constituídas em montantes considerados suficientes pela
administração para cobrir perdas prováveis, sendo atualizadas até as datas dos balanços, observada a
natureza de cada contingência e apoiada na opinião dos advogados da Companhia. As contingências
classificadas como de perda possível não são provisionadas, mas descritas em nota explicativa. Ativos
contingentes não são reconhecidos. Somente quando a realização do ganho é praticamente certa, o ativo
relacionado deixa de ser contingente e, dessa forma, o reconhecimento do ganho é feito. 2.15 Receita de2.15 Receita de2.15 Receita de2.15 Receita de2.15 Receita de
contrato com o cliente - contrato com o cliente - contrato com o cliente - contrato com o cliente - contrato com o cliente - A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber
pela comercialização de serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada
líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos, dos descontos e da provisão para descontos e
cancelamentos. A Companhia reconhece a receita quando o seu valor pode ser mensurado com seguran-
ça, é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e quando critérios específicos
tiverem sido atendidos, conforme descrição a seguir. a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - A receita compreende o
valor faturado dos serviços prestados e a estimativa do valor dos serviços já prestados, a serem
faturados. A receita é reconhecida tendo como base a execução, entrega e aceite dos clientes dos servi-
ços realizados até a data do balanço. 2.16 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.16 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.16 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.16 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.16 Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas e
despesas financeiras da Empresa compreendem: · Juros ativos; · Juros passivos; · Juros sobre emprésti-
mos com partes relacionadas; · Rendimentos sobre aplicações financeiras; · Ganhos/perdas líquidos de
aplicações financeiras; e · Ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financei-
ros. As receitas e despesas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido, usando o método
dos     juros efetivos. 2.17 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 2.17 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 2.17 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 2.17 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 2.17 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio - A distribuição de
dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passi-
vo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia.
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório, e ainda não pago, somente é provisionado na data em que é
aprovado pelos acionistas. Quando o pagamento é feito na forma de juros sobre capital próprio, o benefí-
cio fiscal correspondente a sua dedutibilidade é reconhecido no resultado do exercício. 2.18 Arrenda-2.18 Arrenda-2.18 Arrenda-2.18 Arrenda-2.18 Arrenda-

mentos mentos mentos mentos mentos - A Companhia adotou o CPC 06 (R2) utilizando o método retrospectivo modificado de adoção
com a data da aplicação inicial em 1º de janeiro de 2019. Segundo esse método, a norma é aplicada
retrospectivamente com o efeito cumulativo na data da aplicação inicial. A Companhia optou por usar o
expediente prático de transição, permitindo que a norma fosse aplicada apenas a contratos previamente
identificados como arrendamentos aplicando a CPC 06 (R2) na data da aplicação inicial. A Companhia
também optou por usar as isenções de reconhecimento para contratos de arrendamento que, na data de
início, têm um prazo de arrendamento de 12 meses ou menos e não contêm uma opção de compra (arren-
damentos de curto prazo) e contratos de arrendamento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor
(ativos de baixo valor). Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de abril de 2019 - No início de um
contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém
um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um
período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato transfere o direito de contro-
lar o uso de um ativo identificado, a Companhia utiliza a definição de arrendamento no CPC 06(R2). Esta
política é aplicada aos contratos celebrados a partir de 1º de abril de 2019. No início ou na modificação
de um contrato que contém um componente de arrendamento, a Companhia aloca a contraprestação no
contrato a cada componente de arrendamento com base em seus preços individuais. No entanto, para os
arrendamentos de propriedades, a Companhia optou por não separar os componentes que não sejam de
arrendamento e contabilizam os componentes de arrendamento e não arrendamento como um único
componente. A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data
de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende
o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de ar-
rendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo ar-
rendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção
do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à con-
dição requerida pelos termos e condições do arrendamento, menos quaisquer incentivos de
arredamentos recebidos. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos
pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros
implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de em-
préstimo incremental da Companhia. Geralmente, a Companhia usa sua taxa incremental sobre emprés-
timo como taxa de desconto. A Companhia determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo
taxas de juros de várias fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos
do contrato e o tipo do ativo arrendado. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do
passivo de arrendamento compreendem o seguinte: - pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na
essência; - pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente
mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início; - valores que se espera que sejam pagos pelo
arrendatário, de acordo com as garantias de valor residual; e - o preço de exercício da opção de compra
se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção, e pagamentos de multas por resci-
são do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o
arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos
juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resul-
tante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de
acordo com a garantia de valor residual, se o Grupo alterar sua avaliação se exercerá uma opção de com-
pra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência. Quando o
passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste correspondente ao valor
contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor contábil do ativo de direito de
uso tiver sido reduzido a zero. A Companhia apresenta ativos de direito de uso que não atendem à defini-
ção de propriedade para investimento em “ativo imobilizado” e passivos de arrendamento em “emprésti-
mos e financiamentos” no balanço patrimonial. Arrendamentos de ativos de baixo valor - Arrendamentos de ativos de baixo valor - Arrendamentos de ativos de baixo valor - Arrendamentos de ativos de baixo valor - Arrendamentos de ativos de baixo valor - A Companhia
optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para arrendamentos de
ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo. A Companhia reconhece os pagamentos de arren-
damento associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do arrenda-
mento. Políticas contábeis aplicáveis antes de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis antes de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis antes de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis antes de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis antes de 1º de abril de 2019 - No período comparativo, como
arrendatário, a Companhia classificou os arrendamentos que transferiam substancialmente todos os ris-
cos e benefícios inerentes à propriedade como arrendamentos financeiros. Quando esse era o caso, os
ativos arrendados eram mensurados inicialmente por um valor igual ao menor entre seu valor justo e o
valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Os pagamentos mínimos do arrendamento
foram os pagamentos durante o prazo da locação que o arrendatário era obrigado a fazer, excluindo qual-
quer aluguel contingente. Após o reconhecimento inicial, os ativos foram contabilizados de acordo com a
política contábil aplicável a esse ativo. Os ativos mantidos sob outros arrendamentos foram classifica-
dos como operacionais e não foram reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia. Os pagamentos
efetuados sob arrendamentos operacionais foram reconhecidos no resultado de forma linear pelo prazo
do arrendamento. Os incentivos recebidos foram reconhecidos como parte integrante do custo total do
arrendamento, durante o prazo do arrendamento. 3 Uso de estimativas e julgamentos contábeis: 3 Uso de estimativas e julgamentos contábeis: 3 Uso de estimativas e julgamentos contábeis: 3 Uso de estimativas e julgamentos contábeis: 3 Uso de estimativas e julgamentos contábeis: Na
preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que
afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas
são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 3.13.13.13.13.1
Julgamentos Julgamentos Julgamentos Julgamentos Julgamentos - As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que
têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas
abaixo: a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - O CPC 48
substitui o modelo de perda incorrida no IAS 39 por um modelo de perda esperada de crédito voltado para
o futuro. Esse novo modelo exige que a Companhia registre as perdas de crédito esperadas em contas a
receber, seja em períodos de 12 meses ou até o vencimento. A Companhia avaliou a aplicação dos requi-
sitos do modelo de redução ao valor recuperável do CPC 48 e sua avaliação não teve impacto relevante
em seu saldo de abertura em 1º de abril de 2019. Maiores detalhes sobre a análise da qualidade de
crédito e sobre necessidade de constituição de provisão para perda estão descritos na Nota 6. b. Provi-b. Provi-b. Provi-b. Provi-b. Provi-
são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - Provisões são constituídas para todas as
contingências referentes a processos judiciais que representem perdas prováveis e estimadas com certo
grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis,
a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevân-
cia no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados internos e quando necessário de ad-
vogados externos (Nota 17). c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - O imposto de renda e contribuição social diferidos
ativos são de incorporação de empresas que detinham participação na Companhia e de diferenças tem-
porárias. Os tributos diferidos na incorporação estão fundamentados por projeção de rentabilidade futura
que é objeto de revisão anual pela alta administração (Nota 9). Mensuração do valor justo - Uma série de
políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passi-
vos financeiros e não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa
dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes
níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da se-
guinte forma: · Nível 1:Nível 1:Nível 1:Nível 1:Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idên-
ticos. · Nível 2:Nível 2:Nível 2:Nível 2:Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). · Nível 3:Nível 3:Nível 3:Nível 3:Nível 3: inputs, para o ativo ou
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A aplicação
da avaliação dos níveis acima consta demonstrada na Nota 21, sobre instrumentos financeiros. 4 Mu-4 Mu-4 Mu-4 Mu-4 Mu-
danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: A Companhia aplicou inicialmente o CPC 06 a partir de 1º
de abril de 2019. A Companhia adotou o CPC 06 (R2) utilizando o método retrospectivo modificado de
adoção com a data da aplicação inicial em 1º de janeiro de 2019. A Companhia adotou o CPC 06(R2)
utilizando a abordagem retrospectiva modificada, na qual o efeito cumulativo da aplicação inicial é reco-
nhecido no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de abril de 2019. Consequentemente, as in-
formações comparativas apresentadas para o período correspondente não estão reapresentadas - ou
seja, são apresentadas, conforme reportado anteriormente, de acordo com o CPC 06(R1) e interpretações
relacionadas. Os detalhes das mudanças nas políticas contábeis estão divulgados abaixo. Além disso, os
requerimentos de divulgação no CPC 06(R2) em geral não foram aplicados a informações comparativas.
(a) Definição de arrendamento - (a) Definição de arrendamento - (a) Definição de arrendamento - (a) Definição de arrendamento - (a) Definição de arrendamento - Anteriormente, a Companhia determinava, no início do contrato, se ele
era ou continha um arrendamento conforme o ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de Ar-
rendamento Mercantil. A Companhia agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento com
base na definição de arrendamento, descrita na nota explicativa 2.17. Na transição para o CPC 06(R2), a
Companhia escolheu aplicar o expediente prático com relação à definição de arrendamento, que avalia
quais transações são arrendamentos. A Companhia aplicou o CPC 06(R2) apenas a contratos previamen-
te identificados como arrendamentos. Os contratos que não foram identificados como arrendamentos de
acordo com o CPC 06(R1) e ICPC 03 não foram reavaliados quanto à existência de um arrendamento de
acordo com o CPC 06(R2). Portanto, a definição de um arrendamento conforme o CPC 06(R2) foi aplicada
apenas a contratos firmados ou alterados em ou após 1º de abril de 2019. A Companhia arrenda diversos
ativos, incluindo imóveis, e equipamentos de TI. A Companhia classificava anteriormente os arrenda-
mentos como operacionais ou financeiros, com base em sua avaliação sobre se o arrendamento transfe-
ria significativamente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente a Compa-
nhia. De acordo com o CPC 06(R2), a Companhia reconhece ativos de direito de uso e passivos de arren-
damento para a maioria desses arrendamentos - ou seja, esses arrendamentos estão no balanço patri-
monial. No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a
Companhia aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seu
preço individual. No entanto, para arrendamentos imobiliários, a Companhia optou por não separar os
componentes que não são de arrendamento e contabilizar o arrendamento e os componentes de não ar-
rendamento associados, como um único componente de arrendamento. (b) Impacto nas demonstra-(b) Impacto nas demonstra-(b) Impacto nas demonstra-(b) Impacto nas demonstra-(b) Impacto nas demonstra-
ções financeiras ções financeiras ções financeiras ções financeiras ções financeiras - Na transição para o CPC 06(R2), a Companhia reconheceu ativos de direito de uso,
incluindo imóveis e equipamento de TI, e passivos de arrendamento, reconhecendo a diferença no saldo
de abertura dos lucros acumulados. O impacto na transição está resumido abaixo.

1º de abril de 20191º de abril de 20191º de abril de 20191º de abril de 20191º de abril de 2019
Ativo de direito de uso - ativo imobilizado 33.660
Passivo de arrendamento 33.660
Novas Normas e interpretações não efetivas - Novas Normas e interpretações não efetivas - Novas Normas e interpretações não efetivas - Novas Normas e interpretações não efetivas - Novas Normas e interpretações não efetivas - As seguintes normas alteradas e interpretações não
deverão ter impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. · - ICPC
22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. · - Definição de materialidade (emendas ao
CPC 26 e CPC 23); e · - CPC11 Contratos de Seguros.
5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa 20202020202020202020 20192019201920192019
Caixa e bancos 5.771 5.983
Certificados de depósitos bancários (CDBs) 3 33
Fundos de investimento em renda fixa 250.622 219.498
Partes relacionadas (Nota 10) - 16

256.396 225.530
A Companhia adota posição conservadora na gestão de suas disponibilidades, por meio de políticas de
investimentos que consideram as três principais classes de riscos: mercado, liquidez e crédito. As apli-
cações financeiras referem-se substancialmente à Fundos de investimento em renda fixa, a rentabilida-
de média dos investimentos em 2020 foi de 86,45% do CDI, já líquido de taxas de administração
(99,19% em 2019). Estas aplicações possuem como principal característica a liquidez imediata.
6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes 20202020202020202020 20192019201920192019
Contas a receber de clientes 386.442 377.686
Contas a receber - partes relacionadas (Nota 10) 1.681 1.085

388.123 378.771
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber (28.726) (33.619)

359.397 345.152
Circulante 330.779 325.860
Não circulante 28.618 19.292
As contas a receber de clientes correspondem ao valor total das notas fiscais em aberto, na data do ba-
lanço, cujos faturamentos, que ocorrem em ciclos de cinco dias, foram realizados ao longo do mês. Os
serviços a faturar correspondem aos serviços prestados aos clientes, ainda não faturados até a data do
balanço. A provisão para perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber constituída pela
administração, é fundamentada na análise das operações em aberto para determinar o valor adequado e
leva em conta a conjuntura econômica e os riscos das contas a receber de clientes bem como a perda
esperada.

Composição das contas a receber - por faixa de vencimentoComposição das contas a receber - por faixa de vencimentoComposição das contas a receber - por faixa de vencimentoComposição das contas a receber - por faixa de vencimentoComposição das contas a receber - por faixa de vencimento 20202020202020202020 20192019201920192019
Total deTotal deTotal deTotal deTotal de Provisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas por Total deTotal deTotal deTotal deTotal de Provisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas por

recebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveis redução ao valor recuperávelredução ao valor recuperávelredução ao valor recuperávelredução ao valor recuperávelredução ao valor recuperável LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido recebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveis  redução ao valor recuperável redução ao valor recuperável redução ao valor recuperável redução ao valor recuperável redução ao valor recuperável LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido
Saldos a vencer 264.320 (743) 263.577 284.085 (933) 283.152
Saldos vencidos até 30 dias 33.727 (756) 32.971 27.482 (1.516) 25.966
Saldos vencidos de 31 a 60 dias 14.369 (1.047) 13.322 11.314 (984) 10.330
Saldos vencidos de 61 a 90 dias 8.276 (1.180) 7.096 4.270 (724) 3.546
Saldos vencidos de 91 a 180 dias 22.536 (4.138) 18.398 8.923 (5.018) 3.905
Saldos vencidos de 181 a 360 dias 18.119 (5.846) 12.273 12.872 (5.711) 7.161
Vencidos acima de 360 dias 26.776 (15.016) 11.760 29.825 (18.733) 11.092

388.123 (28.726) 359.397 378.771 (33.619) 345.152

A movimentação das provisões para créditos de liquidação duvidosa e para descontos e cancelamentos é
como segue:
Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018 (39.670)(39.670)(39.670)(39.670)(39.670)
(Constituição) /Reversão (30.814)
Baixa 36.865
Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019 (33.619)(33.619)(33.619)(33.619)(33.619)
(Constituição) / Reversão (13.909)
Baixa 18.802
Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020 (28.726)(28.726)(28.726)(28.726)(28.726)
77777Ativo fiscal correnteAtivo fiscal correnteAtivo fiscal correnteAtivo fiscal correnteAtivo fiscal corrente 20202020202020202020 20192019201920192019
Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) 1.510 7.558
ISS a compensar 2.055 4.835
PIS e COFINS a recuperar 1.681 6.194

5.246 18.587
8 Outros ativos8 Outros ativos8 Outros ativos8 Outros ativos8 Outros ativos 20202020202020202020 20192019201920192019
Bloqueios judiciais - BACEN 405 507
Reembolso de despesas - partes relacionadas (Nota 10) 4.735 5.146
Adiantamento de 13º salário 1.241 988
Adiantamentos a fornecedores e empregados 4.976 7.634
Recebíveis - contrato de parcerias 11.181 5.566
Outros 1.165 189

23.703 20.030
Ativo circulante 23.703 20.030
9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social 20202020202020202020 20192019201920192019
Créditos fiscais - Experian Brasil Ltda. 346.289 460.720
Imposto de renda e contribuição social diferidos 82.353 54.391

428.642 515.111

a Créditos fiscaisa Créditos fiscaisa Créditos fiscaisa Créditos fiscaisa Créditos fiscais Data deData deData deData deData de Benefício fiscalBenefício fiscalBenefício fiscalBenefício fiscalBenefício fiscal Último ano deÚltimo ano deÚltimo ano deÚltimo ano deÚltimo ano de
aquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisição originaloriginaloriginaloriginaloriginal ÁgioÁgioÁgioÁgioÁgio amortizaçãoamortizaçãoamortizaçãoamortizaçãoamortização

Experian Brasil Aquisições Ltda. 13/12/07 796.357 2.286.671 2016
Experian Brasil Ltda. 02/12/12 958.820 2.820.057 2022
Refere-se ao imposto de renda e contribuição social diferidos gerados a partir de incorporações das refe-
ridas empresas que detinham participação na Companhia, incluindo ágio. O ágio foi integralmente provi-
sionado, nos termos da interpretação ICPC 09, dando origem a uma diferença temporária. Nesse sentido,
esses tributos diferidos provenientes da incorporação da Experian Brasil Aquisições Ltda. e da Experian
Brasil Ltda. estão registrados no ativo não circulante, cuja contrapartida foi reserva de ágio (patrimônio
líquido), sendo fundamentada por projeção de rentabilidade futura, conforme laudos e estudos elabora-
dos por empresas especializadas e vem sendo realizados, desde então, com base em taxas percentuais
progressivas na apuração do imposto de renda e contribuição social. A projeção de rentabilidade futura é
objeto de revisão anual pela alta administração e será corrigida no caso de eventual alteração nas pers-
pectivas de rentabilidade futura. b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - Os ativos dife-
ridos de imposto de renda e contribuição social decorrem de diferenças temporárias e são reconhecidos
quando sua realização financeira é considerada provável. Os referidos créditos ou débitos tributários se-
rão realizados quando da efetiva realização das diferenças temporárias. Como a base tributável do im-
posto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre não apenas do lucro a ser gerado,
mas também da existência de receitas não tributáveis, despesas não dedutíveis e outras variáveis, não
existe uma correlação imediata entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e
contribuição social. Portanto, a expectativa da utilização dos créditos ou débitos fiscais não deve ser
tomada como único indicativo de resultados futuros da Companhia. Com o objetivo de neutralizar os efei-
tos fiscais oriundos da aplicação dos novos métodos em observância às disposições legais da Lei nº
11.941/09, foi introduzido o Regime Tributário de Transição (RTT), o que deu origem a algumas diferenças
temporárias. (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - Os saldos líquidos
de imposto de renda e contribuição social diferidos, ativos e passivos, excluindo os decorrentes dos ágios
incorporados, nos exercícios de 2020 e 2019 tinham as seguintes composições:

20202020202020202020 20192019201920192019
Outras diferenças temporárias 4.416 3.886
Provisão security first 8.364 -
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável 14.460 15.737
Provisão para remuneração com base em ações 31.041 16.941
Provisão para participação nos lucros 23.156 19.086
Provisões para contingências 19.130 17.754
Adoção do CPC 47 1.215 4.228
Adoção do CPC 06 730 -
Captação de base de dados após adoção da Lei nº 11.638/07 14 -

102.526 77.632
Diferenças temporárias na despesa de depreciação (971) (971)
Custo atribuído para o ativo imobilizado (1.372) (1.932)
Ágio amortizado da EMS (a) (17.830) (17.830)
Captação de base de dados após adoção da Lei nº 11.638/07 (b) - (2.508)

(20.173) (23.241)
82.353 54.391

(a) Constituição da parcela anual do benefício fiscal referente ao ágio da EMS. (b) Imposto diferido gera-
do pela adoção inicial a qual os efeitos acabaram em 2019. A compra de dados era considerada para fins
ficais até 31 de dezembro de 2014, totalmente dedutível para fins de imposto de renda e contribuição
social, desta forma, o imposto de renda diferido foi constituído. (ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - Os
valores dos ativos/passivos fiscais diferidos relacionados a diferenças temporárias, apresentam as se-
guintes expectativas de realização: Valor líquido dos créditosValor líquido dos créditosValor líquido dos créditosValor líquido dos créditosValor líquido dos créditos
AnoAnoAnoAnoAno 20202020202020202020 20192019201920192019
Até um ano 82.201 55.096
De um a dois anos 163 1.030
De dois a três anos (11) 163
Acima de três anos - (1.898)

82.353 54.391
(iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - A reconciliação entre a despesa de imposto de renda
e de contribuição social pela alíquota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir:

20202020202020202020 20192019201920192019
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 797.213 665.483
Alíquota combinada do I.R. e da contribuição social 34% 34%
I.R. e contribuição social às alíquotas da legislação (271.052) (226.264)
I.R. e contribuição social referentes a juros sobre o capital próprio 15.841 17.685
Efeito da remuneração com base em ações para diretores (14.099) (6.931)
Efeitos Ágio Adição 34% do benefício fiscal (38.907) (37.073)
Efeitos Ágio Exclusão 78.924 74.390
PAT/Licença Maternidade / Licença Paternidade (5.992) (3.320)
Despesas não dedutíveis 784 9.216
Security first (8.364) -
Outros ajustes ao lucro líquido (10.182) (51.443)
Despesa de tributos sobre o lucro (253.047) (223.740)
Alíquota efetiva 32% 34%
c. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucro 20202020202020202020 20192019201920192019
Corrente (166.578) (125.886)
Diferido 27.963 10.211
Amortização do crédito fiscal (114.432) (108.065)

(253.047) (223.740)
Movimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferido 20192019201920192019 ConstituiçãoConstituiçãoConstituiçãoConstituiçãoConstituição AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização 20202020202020202020
Créditos fiscais - Experian Brasil Ltda. 460.720 - (114.431) 346.289
I.R. e contribuição social diferido 54.391 27.962 - 82.353

515.111 27.962 (114.431) 428.642
10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: A Companhia mantém transações com partes relacionadas como a seguir de-
monstrado: 20202020202020202020 20192019201920192019
Ativo circulanteAtivo circulanteAtivo circulanteAtivo circulanteAtivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
Joseph Yacoub Safra - 16

- 16
Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)
Experian Holding Inc. USA 1.582 -
Experian Tecnologia Brasil Ltda. 99 83
Experian Finance Plc. UK - 557
Experian Technology Limited - 445

1.681 1.085
Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)
Experian Colombia S.A. 3.452 2.899
Experian Finance Plc. UK 612 -
Experian Holding Inc. USA 32 1.375
Experian Japan Co, Ltd 1 -
Experian Peru 22 -
Experian Ltd UK 595 850
Experian Information Solutions - 12
Experian Marketing Services (Malaysia) Sdn Bhd 21 10

4.735 5.146
6.416 6.247

Passivo circulantePassivo circulantePassivo circulantePassivo circulantePassivo circulante
Contas a pagar - partes relacionadas (Nota 10)Contas a pagar - partes relacionadas (Nota 10)Contas a pagar - partes relacionadas (Nota 10)Contas a pagar - partes relacionadas (Nota 10)Contas a pagar - partes relacionadas (Nota 10)
Experian Holding Inc. USA 726 484
Experian Tecnologia Brasil Ltda 3.039 1.850
Experian Ltd UK 471 781
Experian Australia Pty 55 -
Scorex SAM Monaco - 5
Experian France SAS - 566
Experian Finance Plc. UK 133 80

4.424 3.766
Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)
Experian Luxembourg Finance 38.955 38.659

38.955 38.659
Passivo não circulantePassivo não circulantePassivo não circulantePassivo não circulantePassivo não circulante
Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)
Experian Luxembourg Finance 800.000 800.000

800.000 800.000
Resultado: Resultado: Resultado: Resultado: Resultado: Receita bruta de serviços (Nota 19) 6.162 6.826
Despesas gerais e administrativas (Nota 23) (39.861) (28.060)
Despesas financeiras (Nota 24) (108.011) (107.716)
Receitas financeiras (Nota 24) - 61
Outras despesas (Nota 22) (4.546) (8.952)
Total resultadoTotal resultadoTotal resultadoTotal resultadoTotal resultado (146.256) (137.841)
A Companhia, durante o exercício findo em 31 de março de 2020, incorreu em honorários para a adminis-
tração e para pessoas-chave no valor total de R$ 63.350 (R$ 56.318 em 31 de março de 2019). A admi-
nistração e pessoas-chave da Companhia, para fins dessas demonstrações financeiras, estão compos-
tas pela diretoria da Companhia, incluindo sua diretoria estatutária e não estatutária e pelas suas gerên-
cias executivas.
11 Imobilizado11 Imobilizado11 Imobilizado11 Imobilizado11 Imobilizado 20202020202020202020 20192019201920192019

CustoCustoCustoCustoCusto Depreciação acumuladaDepreciação acumuladaDepreciação acumuladaDepreciação acumuladaDepreciação acumulada LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido
Terrenos 24.290 - 24.290 24.290
Edificações 137.106 (51.699) 85.407 78.249
Móveis e utensílios 18.425 (8.653) 9.772 5.542
Equipamentos de computação 232.326 (149.576) 82.750 66.039
Veículos 11.176 (2.288) 8.888 8.780
Máquinas e equipamentos 4.056 (1.547) 2.509 1.997
Imobilizado em andamento 31.868 - 31.868 47.109

459.247 (213.763) 245.484 232.006
Em 26 de setembro de 2011 foi emitido pela Secretaria da Receita Federal um termo de arrolamento de
bens e direitos, no valor total de R$ 98.365, correspondente a parcela do ativo imobilizado da Compa-
nhia, o qual sofreu sofreu variações após essa data, correspondendo, em 31 de março de 2020 ao valor
de R$ 213.616. O arrolamento de bens e direitos foi formalizado e continua mantido em razão da
lavratura de autos de infração pela Receita Federal. Cabe destacar que os consultores jurídicos da Com-
panhia classificam como remota a perspectiva de perda nos referidos processos, motivo pelo qual, o va-
lor das autuações não foram objeto de provisionamento (Nota 17(f)).
MovimentaçãoMovimentaçãoMovimentaçãoMovimentaçãoMovimentação
 do imobilizado do imobilizado do imobilizado do imobilizado do imobilizado 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas TransferênciaTransferênciaTransferênciaTransferênciaTransferência DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação 31/03/202031/03/202031/03/202031/03/202031/03/2020
Terrenos 24.290 - - - - 24.290
Edificações 78.249 13.111 (15) 92 (6.030) 85.407
Móveis e utensílios 5.542 5.431 (69) 114 (1.246) 9.772
Equipamentos de computação 66.039 85 (3.711) 55.946 (35.609) 82.750
Veículos 8.780 3.214 (1.556) - (1.550) 8.888
Máquinas e equipamentos 1.997 1.080 (1) 40 (607) 2.509
Imobilizado em andamento 47.109 40.951 - (56.192) - 31.868

232.006 63.872 (5.352) - (45.042) 245.484
31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019

Terrenos 24.290 - - - 24.290
Edificações 82.335 2.132 (106) (6.112) 78.249
Móveis e utensílios 6.466 266 (82) (1.108) 5.542
Equipamentos de computação 51.760 37.692 (453) (22.960) 66.039
Veículos 8.661 2.381 (859) (1.403) 8.780
Máquinas e equipamentos 2.487 36 - (526) 1.997
Imobilizado em andamento 31.365 15.744 - - 47.109

207.364 58.251 (1.500) (32.109) 232.006
12 Intangível12 Intangível12 Intangível12 Intangível12 Intangível 20202020202020202020 20192019201920192019

CustoCustoCustoCustoCusto Amortização AcumuladaAmortização AcumuladaAmortização AcumuladaAmortização AcumuladaAmortização Acumulada LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido
Base de dados Bureau de Crédito 2.126.034 (1.486.552) 639.482 549.196
Sistemas de computação 286.750 (235.543) 51.207 28.933
Novos produtos 108.648 (37.719) 70.929 39.076
Marcas e patentes 519 - 519 519
Ágio 52.442 - 52.442 52.442
Intangível em andamento 16.970 - 16.970 78.812

2.591.3632.591.3632.591.3632.591.3632.591.363 (1.759.814)(1.759.814)(1.759.814)(1.759.814)(1.759.814) 831.549831.549831.549831.549831.549 748.978748.978748.978748.978748.978
Os novos produtos são custos com intangíveis gerados internamente pela Companhia, enquanto que as
marcas, patentes e sistemas de computação são adquiridos de terceiros ou licenciados juridicamente. A
base de dados é um ativo intangível cujo custo parte é gerado internamente e parte é adquirido de tercei-
ros. Os sistemas de computação têm método linear de amortização pela vida útil a eles definida. a. Basea. Basea. Basea. Basea. Base
de dados - de dados - de dados - de dados - de dados - A Companhia constantemente incorre em uma série de gastos para formação de seu banco de
dados, como: (i) aquisição de informações de diversas fontes (cartórios, instituições financeiras, etc.);
(ii) folha de pagamento de colaboradores envolvidos na construção e atualização do banco de dados; (iii)
desenvolvimento e manutenção de softwares; (iv) outros custos e gastos indiretos identificáveis com o
banco de dados. A Companhia adota os seguintes procedimentos com relação a esses dispêndios para
registro no grupo “Intangível”: (a) capitalização da formação e desenvolvimento do banco de dados; e
(b) amortização no prazo legal de exibição das informações da base de dados Bureau de Crédito - cinco
anos, conforme o parágrafo primeiro do artigo 43 da Lei no 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, de
11 de setembro de 1990 e amortização da base de dados de Marketing no prazo de três anos. Em agosto
de 2011, a Companhia firmou um convênio referente ao direito de acesso a dados por um período de 10
(dez) anos no valor fixo total de R$ 134.045 (cuja base acumulada é atualizada pelo IGPM) sendo o paga-
mento em 1 (uma) parcela anual e 18 (dezoito) parcelas semestrais e consecutivas. Desse montante, a
Companhia capitalizou até 31 de março de 2020 o valor de R$ 186.932, correspondente a capitalização
mensal do valor definido em contrato, sendo amortizado até 31 de março de 2020 o valor de R$ 143.763.
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     Controladora    Consolidado
Ativo  2019 2018 2019 2018
Circulante     
Caixa e equivalentes de caixa  11.161 55.272 11.176 55.307
Contas a receber de clientes  43.331 26.896 43.455 27.376
Estoques  46.828 25.259 49.256 25.879
Impostos a recuperar  261 356 1.123 649
Imposto de renda e contribuição social a recuperar  520 389 533 402
Adiantamento a fornecedores  1.681 2.343 4.678 2.850
Mútuo a receber  2.294 - - -
Outros ativos  2.493 2.358 2.493 2.607
Outros créditos  3.444 4.005 3.444 4.005
Total do ativo circulante  112.013 116.879 116.158 119.075
Não circulante     
Impostos a recuperar  5.473 - 5.473 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos  26.613 - 24.616 -
Outros ativos  11 3.431 8 3.182
Outras contas a receber  2.598 2.059 2.598 1.986
Mútuo a receber  6.167 5.493 - -
Investimentos  2.816 5.453 - -
Imobilizado  68.527 60.123 68.527 60.123
Intangiveis  97.264 69.509 112.258 85.244
Total do ativo não circulante  209.469 146.068 213.480 150.535
Total do ativo  321.482 262.947 329.638 269.610

Balanço patrimonial exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
     Controladora    Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  2019 2018 2019 2018
Circulante     
Fornecedores e outras obrigações  42.550 16.796 47.261 17.191
Empréstimos e financiamentos  14.420 6.078 14.420 6.079
Passivo de arrendamento  1.218 - 1.218 -
Impostos e contribuições a recolher  713 2.040 705 2.099
Salários, encargos e férias a pagar  4.198 5.219 4.200 5.219
Adiantamento de clientes  1.053 1.160 1.053 1.160
Provisões diversas  2.786 3.542 2.796 3.591
Outras obrigações  - - 3.444 4.005
Total do passivo circulante  66.938 34.835 75.097 39.344
Não circulante     
Empréstimos e financiamentos  32.892 20.937 32.892 20.937
Passivo de arrendamento  6.539 - 6.539 -
Provisão para contingências  - 184 - 184
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - - - 2.155
Outras contas a pagar  49 2.280 46 2.280
Total do passivo não circulante  39.480 23.401 39.477 25.556
Total do passivo  106.418 58.236 114.574 64.899
Patrimônio líquido     
Capital social  416.736 375.533 416.736 375.533
Reserva de capital  3.812 2.200 3.812 2.200
Prejuizos acumulados  (205.484) (173.022) (205.484) (173.022)
Total do patrimônio líquido  215.064 204.711 215.064 204.711
Total do passivo e patrimônio líquido  321.482 262.947 329.638 269.610

Demonstração do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

     Controladora     Consolidado
  2019 2018 2019 2018
Receita  141.083 103.233 141.037 104.116
Custo dos produtos vendidos  (95.232) (73.479) (95.600) (73.782)
Lucro bruto  45.851 29.754 45.437 30.334
Despesas com vendas  (60.153) (33.252) (60.797) (33.811)
Despesas administrativas e gerais  (41.958) (41.033) (42.008) (40.543)
Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber  (212) (110) (212) (110)
Outras receitas (despesas) liquidas  4.251 378 4.273 (572)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos  (52.221) (44.263) (53.306) (44.702)
Receitas financeiras  1.591 1.322 1.968 1.326
Despesas financeiras  (6.402) (3.792) (7.738) (4.177)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  (4.811) (2.470) (5.770) (2.851)
Equivalência patrimonial  (2.043) (820) - -
Resultado antes dos impostos  (59.075) (47.553) (59.075) (47.553)
Imposto de renda e  contribuição social  26.613 - 26.613 -
Prejuízo líquido do exercício  (32.462) (47.553) (32.462) (47.553)

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

     Controladora     Consolidado
  2019 2018 2019 2018
Prejuízo líquido do exercício  (32.462) (47.553) (32.462) (47.553)
Outros resultados abrangentes  - - - -
Total do resultado abrangente do exercício  (32.462) (47.553) (32.462) (47.553)

Demonstração do fluxo de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
      Controladora     Consolidado
  2019 2018 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais     
Resultado do período  (32.462) (47.553) (32.462) (47.553)
Ajustes de     
Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial  2.043 820 - -
Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber  212 110 212 110
Provisão de perda dos estoques  1.933 1.810 1.669 1.947
Depreciação e amortização  21.364 14.340 22.116 14.340
Resultado na baixa do ativo imobilizado e intangível  - 70 - 138
Pprovisão para contingências  (184) (33) (184) (33)
Juros de empréstimos concedidos a controladas  (392) (198) - -
Juros passivos sobre empréstimos/arrendamentos  2.750 1.665 2.750 1.665
Imposto de renda e contribuição social  (26.613) - (26.613) -
  (31.349) (28.969) (32.512) (29.386)
Variação nas contas do ativo e passivo     
Contas a receber  (16.647) (14.839) (16.291) (14.399)
Estoques  (23.502) (5.458) (25.046) (6.019)
Adiantamentos a fornecedores  662 (303) (1.828) (266)
Impostos a recuperar  (5.509) (430) (6.078) (591)
Outros ativos  3.902 (1.316) 3.237 (1.536)
Fornecedores e outras obrigações  25.754 (178) 29.509 (506)
Obrigações trabalhistas  (1.021) (448) (1.019) (448)
Obrigações tributárias  (1.327) 1.506 (1.394) (334)
Adiantamento de clientes  (107) (1.794) (107) (1.794)
Outros passivos  (1.371) (763) (1.576) (1.050)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (50.515) (52.992) (53.105) (56.329)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos     
Aquisição de ativo imobilizado  (5.233) (4.271) (5.233) (4.271)
Aquisição de ativo intangível  (43.745) (3.350) (43.755) (3.636)
Empréstimos concedidos a controladas  (2.577) (3.582) - -
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos  (51.556) (11.203) (48.988) (7.907)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos     
Captação de empréstimos e financiamentos  28.210 27.016 28.210 27.016
Pagamento de arrendamentos  (1.052) - (1.051) -
Pagamento de empréstimos e financiamentos  (7.898) - (7.897) -
Juros pagos  (2.502) - (2.502) -
Aumento de capital pelos sócios  41.203 73.710 41.203 73.710
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento  57.960 100.726 57.962 100.726
Aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa  (44.111) 36.531 (44.131) 36.490
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  55.272 18.741 55.307 18.817
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  11.161 55.272 11.176 55.307

Demonstração das mutações no patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

           Atribuível aos acionistas da Controladora
  Capital social Reserva de Capital Prejuizos acumulados Total
Em 01 de janeiro de 2018  301.823 364 (125.469) 176.718
Aumento do capital social  66.059 - - 66.059
Capital a integralizar  7.651 - - 7.651
Reserva constituida  - 1.836 - 1.836
Resultado do exercício  - - (47.553) (47.553)
Em 31 de dezembro de 2018  375.533 2.200 (173.022) 204.711
Aumento do capital social  40.394 - - 40.394
Capital a integralizar  809 - - 809
Reserva constituida  - 1.612 - 1.612
Resultado do exercício  - - (32.462) (32.462)
Em 31 de dezembro de 2019  416.736 3.812 (205.484) 215.064

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74
Demonstrações Financeiras

Diretoria
Omilton Visconde Junior - Diretor Presidente Ricardo Luis de Lima Vianna - Diretor Financeiro Thiago Guterres Melo - Controller Financeiro - CRC: 1SP317741/O-9

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS PANAMBY S/A - CNPJ 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos termos 
do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e MP 931, de 30/03/2020, a qual será realizada em 24/06/2020 4ª feira, às 14:30h 
através de videoconferência na Sede da Administradora, na R. José Ramon Urtiza, 975, 2º Subsolo, Vila Andrade, SP/
SP, Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de Contas Exercício 2019; 
(II) Situa ção Individual das Lojas; (III) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; e (IV) Outros Assuntos de 
Interesse. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato 
por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante 
fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. A Administração.

...continuação
b. Movimentaçãob. Movimentaçãob. Movimentaçãob. Movimentaçãob. Movimentação
 do intangíveldo intangível do intangíveldo intangíveldo intangível 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas TransferênciaTransferênciaTransferênciaTransferênciaTransferência AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização 31/03/202031/03/202031/03/202031/03/202031/03/2020
Base de dados 549.196 288.200 - 21.796 (219.710) 639.482
Sistemas de

computação 28.933 32.934 (1.852) 10.555 (19.363) 51.207
Novos produtos 39.076 7.476 (21) 44.400 (20.002) 70.929
Marcas e patentes 519 - - - - 519
Ágio52.442 - - - - 52.442
Ativo em andamento 78.812 14.924 (15) (76.751) - 16.970

748.978 343.534 (1.888) - (259.075) 831.549
31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018 AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019

Base de dados 537.861 217.409 (3) (206.071) 549.196
Sistemas de computação 45.946 6.743 - (23.756) 28.933
Novos produtos 23.224 24.587 - (8.735) 39.076
Marcas e patentes 520 - (1) - 519
Ágio 133.499 - (81.057) - 52.442
Carteira de clientes 4.122 - (3.518) (604) -
Tecnologia 386 - - (386) -
Ativo em andamento 48.993 29.810 9 - 78.812

794.551794.551794.551794.551794.551 278.549278.549278.549278.549278.549 (84.570)(84.570)(84.570)(84.570)(84.570) (239.552)(239.552)(239.552)(239.552)(239.552) 748.978748.978748.978748.978748.978
c. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporado Data de aquisiçãoData de aquisiçãoData de aquisiçãoData de aquisiçãoData de aquisição Data de incorporaçãoData de incorporaçãoData de incorporaçãoData de incorporaçãoData de incorporação ÁgioÁgioÁgioÁgioÁgio
Experian Marketing Services Ltda. (“EMS”) 11/04/2007 31/12/2008 52.442

52.442
13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores 20202020202020202020 20192019201920192019
No país 165.965 136.860
Provisão de fornecedores 56.075 51.083

222.040 187.943
14 Empréstimos14 Empréstimos14 Empréstimos14 Empréstimos14 Empréstimos 20202020202020202020 20192019201920192019

PassivoPassivoPassivoPassivoPassivo Passivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo não PassivoPassivoPassivoPassivoPassivo Passivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo não
circulantecirculantecirculantecirculantecirculante circulantecirculantecirculantecirculantecirculante circulantecirculantecirculantecirculantecirculante circulantecirculantecirculantecirculantecirculante

Itau Unibanco S/A 9.000 - - -
Experian Luxembourg Finance S.À.R.L

- Loan B (Nota 10) 38.955 800.000 38.659 800.000
47.955 800.000 38.659 800.000

Todos os empréstimos são devidos em Reais.
Data daData daData daData daData da PagamentoPagamentoPagamentoPagamentoPagamento SpreadSpreadSpreadSpreadSpread

contrataçãocontrataçãocontrataçãocontrataçãocontratação VencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento de jurosde jurosde jurosde jurosde juros (a.a.) - %(a.a.) - %(a.a.) - %(a.a.) - %(a.a.) - % PrincipalPrincipalPrincipalPrincipalPrincipal JurosJurosJurosJurosJuros TotalTotalTotalTotalTotal
Itau Unibanco S;A 30/03/2020 01/04/2020 Anual 3,10 9.000 - 9.000
Experian Luxembourg

Finance S.À.R.L
- Loan B 21/11/2012 21/05/2020 Semestral 13,28 800.000 38.955 838.955

809.000 38.955 847.955
Movimentação dos empréstimosMovimentação dos empréstimosMovimentação dos empréstimosMovimentação dos empréstimosMovimentação dos empréstimos ItauItauItauItauItau ExperianExperianExperianExperianExperian

Unibanco S/AUnibanco S/AUnibanco S/AUnibanco S/AUnibanco S/A Luxemb Loan BLuxemb Loan BLuxemb Loan BLuxemb Loan BLuxemb Loan B TotalTotalTotalTotalTotal
Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018 ----- 838.659838.659838.659838.659838.659 838.659838.659838.659838.659838.659
Juros - 107.716 107.716
Pagamentos de juros - (107.716) (107.716)
Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019 ----- 838.659838.659838.659838.659838.659 838.659838.659838.659838.659838.659
Juros - 108.011 108.011
Principal 9.000 - 9.000
Pagamentos de juros - (107.715) (107.715)
Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020 9.0009.0009.0009.0009.000 838.955838.955838.955838.955838.955 847.955847.955847.955847.955847.955
15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas 20202020202020202020 20192019201920192019
Participação dos empregados nos resultados 68.104 56.136
Provisão para férias 27.135 24.277
Provisão para encargos sobre remuneração com base em ações 35.169 15.938
INSS e IRRF sobre salários 11.333 10.149
Provisão de INSS sobre 13º salários e férias 9.167 8.134
Provisão para 13º salários 5.956 5.148
Provisão de FGTS sobre 13º salários e férias 2.597 2.313
FGTS sobre salários 2.026 1.827
Outros 1 -

161.488 123.922
16 Arrendamentos: 16 Arrendamentos: 16 Arrendamentos: 16 Arrendamentos: 16 Arrendamentos: Dos contratos que atendem a definição de arrendamento no escopo do CPC 06 (R2),
a Companhia registrou o direito de uso pelo montante correspondente ao passivo do arrendamento. Este
por sua vez, foi reconhecido com base no valor presente dos pagamentos remanescentes do contratos,
descontado pela taxa de juros nominal correspondente às cotações de mercado. As contas patrimoniais
sofreram alterações, pelo reconhecimento de todos os compromissos futuros originados dos contratos no
escopo do arrendamento. Na adoção inicial o ativo de direito de uso é igual ao passivo de arrendamento
a pagar no montante de R$ 33.660 ajustados ao valor presente.
a) Movimentação do ativo com direito de uso de bensa) Movimentação do ativo com direito de uso de bensa) Movimentação do ativo com direito de uso de bensa) Movimentação do ativo com direito de uso de bensa) Movimentação do ativo com direito de uso de bens 20202020202020202020
Adoção Inicial em 1º de abril de 2019Adoção Inicial em 1º de abril de 2019Adoção Inicial em 1º de abril de 2019Adoção Inicial em 1º de abril de 2019Adoção Inicial em 1º de abril de 2019
Reconhecimento CPC 06 (R2) 33.660
Total de direito de uso de bens em 01 de abril de 2029Total de direito de uso de bens em 01 de abril de 2029Total de direito de uso de bens em 01 de abril de 2029Total de direito de uso de bens em 01 de abril de 2029Total de direito de uso de bens em 01 de abril de 2029 33.66033.66033.66033.66033.660
Adição de direito de uso de bens 60.211
Depreciação do período (17.865)
Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020 76.00676.00676.00676.00676.006
b)b)b)b)b) Movimentação do passivo de arrendamentoMovimentação do passivo de arrendamentoMovimentação do passivo de arrendamentoMovimentação do passivo de arrendamentoMovimentação do passivo de arrendamento 20202020202020202020
Adoção inicial em 1º de abril de 2019 33.660
Total de passivo de arrendamento em 01 de abril de 2019Total de passivo de arrendamento em 01 de abril de 2019Total de passivo de arrendamento em 01 de abril de 2019Total de passivo de arrendamento em 01 de abril de 2019Total de passivo de arrendamento em 01 de abril de 2019 33.66033.66033.66033.66033.660
Adição de passivo de arrendamento 60.211
Contraprestação do período (12.997)
Juros sobre arrendamento no período 6.685
Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020 87.55987.55987.55987.55987.559
Circulante 15.938
Não circulante 71.621
c)c)c)c)c) Compromissos futuros:Compromissos futuros:Compromissos futuros:Compromissos futuros:Compromissos futuros: 2021 15.938

2022 3.839
2023+ 67.822
TotalTotalTotalTotalTotal 87.55987.55987.55987.55987.559

17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: Nas datas das demonstrações financeiras, a
Companhia apresentava os seguintes passivos e os correspondentes depósitos judiciais relacionados a
contingências: Depósitos judiciaisDepósitos judiciaisDepósitos judiciaisDepósitos judiciaisDepósitos judiciais Provisões para contingênciasProvisões para contingênciasProvisões para contingênciasProvisões para contingênciasProvisões para contingências

20202020202020202020 20192019201920192019 20202020202020202020 20192019201920192019
Trabalhistas e previdenciárias 16.481 17.973 41.008 31.649
Tributárias 136 136 187 184
Cíveis 2.649 4.223 15.069 20.385

19.266 22.332 56.264 52.218
(a) A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:

Movimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingências
20192019201920192019 ConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas PagamentosPagamentosPagamentosPagamentosPagamentos 20202020202020202020

Trabalhistas e Previdenciárias 31.649 16.320 (1.259) (5.702) 41.008
Tributárias 184 8 (5) - 187
Cíveis 20.385 9.434 (5.788) (8.962) 15.069

52.218 25.762 (7.052) (14.664) 56.264
Movimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingências

20182018201820182018 ConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas PagamentosPagamentosPagamentosPagamentosPagamentos 20192019201920192019
Trabalhistas e Previdenciárias 20.811 15.826 (1.238) (3.750) 31.649
Tributárias 218 185 (219) - 184
Cíveis 25.429 17.073 (12.405) (9.712) 20.385

46.458 33.084 (13.862) (13.462) 52.218
(b) Natureza das contingências: A Companhia é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas e ou-
tros em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as
quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para perdas considera-
das prováveis decorrentes desses processos são estimadas, atualizadas e contabilizadas pela adminis-
tração, com base em opinião de seus especialistas legais internos. (c)As perdas possíveis, não provi-
sionadas no balanço, estão demonstradas no quadro abaixo: 20202020202020202020 20192019201920192019
Trabalhistas 14.983 13.321
Tributárias 45.924 44.836
Cíveis 69.266 68.141

130.173 126.298
As estimativas desses efeitos financeiros foram elaboradas com base na opinião dos especialistas legais
internos da Companhia e levou em conta o acompanhamento dos processos, o histórico dos últimos três
anos, o ingresso de novos processos e a jurisprudência verificada. (d) Ativos contingentes, não reconhe-
cidos no balanço: A Companhia é parte envolvida nos seguintes processos tributários e previdenciários,

cujas prováveis entradas de benefícios econômicos estão abaixo mensuradas sendo assim juntamente
com uma breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data do balanço: · Mandado de Segu-
rança: ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre os
pagamentos realizados aos empregados da Companhia relativamente a: (i) auxílio-doença (primeiros 15
dias); (ii) auxílio-acidente (primeiros 15 dias); (iii) salário-maternidade; (iv) terço constitucional de féri-
as (abono de férias); (v) horas extras; e (vi) aviso prévio indenizado. Valor do ativo contingente:
R$ 37.840 (31 de março de 2019 - R$ 34.439). (e) Autuação fiscal: A exemplo do que tem ocorrido no
mercado, em 2011, a Companhia foi autuada quanto à dedutibilidade fiscal do ágio decorrente da aqui-
sição da Serasa pelos seus atuais controladores referente aos anos de 2012 a 2014. A Companhia consi-
dera remota a perspectiva de perda com base na posição de advogados externos e outros fatores apre-
sentados na autuação, como o êxito nas ações referente aos períodos de 2007 a 2010 e 2011. Em 31 de
março de 2020 o total de autuações fiscais atualizado é de R$ 1.601 (R$ 184 em 31 de março de 2019. (f)
Score: A partir de 2013 a Companhia recebeu um número significativo de processos relacionados ao pro-
duto “Score”, com uma maior concentração nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
O Score é uma ferramenta estatística que auxilia nossos clientes no processo de concessão de crédito.
Estes processos são em sua maioria solicitações individuais de indenizações por danos morais, questio-
nando a legalidade do produto. Casos similares ocorreram com outros fornecedores deste mesmo tipo de
produto no Brasil. O assunto foi levado ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) que proferiu decisão favorá-
vel a Serasa no ano de 2014 e decidiu pela legalidade do serviço de score, fixando precedente a ser se-
guido pelos demais Tribunais do país, uniformizando-se o julgamento a respeito da matéria. A adminis-
tração da Companhia julga que a provisão constituída para fazer frente a essas ações está adequada.
Em 31 de março de 2020 o valor total de processos score provisionados é de R$ 2.953 (R$ 3.636 em 31 de
março de 2019). 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - Em 31 de março de 2020, o capital subscrito
e integralizado, no montante de R$ 174.000 (31 de março de 2019 - R$ 174.000), é representado por
3.726.600 ações ordinárias, sem valor nominal, pertencentes a acionistas domiciliados no País e no ex-
terior, composto como segue: Quantidade de açõesQuantidade de açõesQuantidade de açõesQuantidade de açõesQuantidade de ações
AcionistasAcionistasAcionistasAcionistasAcionistas 20202020202020202020 20192019201920192019
Gus Europe Holdings B.V. 3.711.820 3.711.820
Joseph Yacoub Safra 8.394 8.394
Omicron - Distr. de Tít. e Val. Mob. Ltda. 2.000 2.000
Experian Nominees Limited 371 371
Ações em tesouraria 4.015 4.015

3.726.600 3.726.600
b. Reserva de ágiob. Reserva de ágiob. Reserva de ágiob. Reserva de ágiob. Reserva de ágio 20202020202020202020 20192019201920192019
Experian Brasil Aquisições Ltda. 796.357 796.357
Experian Brasil Ltda. (296.107) (296.107)

500.250 500.250
Conforme mencionado na Nota 9 (a), na incorporação reversa das empresas acima, o provisionamento
integral do ágio e a constituição dos tributos diferidos se dão contra a reserva de capital, para resgatar a
integridade do capital. No caso da Experian Brasil Ltda., como parte da aquisição original se deu com
dívida, o provisionamento foi maior que o acréscimo patrimonial na incorporação, gerando uma reserva
de capital líquida negativa. c. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - A Companhia é beneficiada por
serviços prestados por seus empregados que participam de plano de pagamento baseado em ações geri-
do pelo grupo Experian. As transações com pagamento baseado em ações são liquidadas com instrumen-
tos patrimoniais. A seguir detalhamos os planos e a valorização desses prêmios outorgados. A Compa-
nhia tem três planos, a saber (i) Plano de Co-Investimento da Experian - “PCI”; (ii) Plano de Desempenho
das Ações (PDA); (iii) Plano de Ações Restritas (PAR). O período de aquisição do direito é de três anos. Os
prêmios são liquidados pela distribuição das ações do acionista controlador da Companhia, a Experian
Plc. A premissa na data da concessão para a saída de empregados antes da aquisição do direito
(vesting) é entre 5% e 10% para os prêmios com condições de desempenho e 20% para os prêmios não
atrelados ao desempenho. As condições de desempenho são:

Condições paraCondições paraCondições paraCondições paraCondições para Resultado assumidoResultado assumidoResultado assumidoResultado assumidoResultado assumido
PlanoPlanoPlanoPlanoPlano aquisição do direitoaquisição do direitoaquisição do direitoaquisição do direitoaquisição do direito na data da outorgana data da outorgana data da outorgana data da outorgana data da outorga
Plano de 50% - Desempenho do lucro de referência do Grupo Lucro de referência
Co-Investimento Experian avaliado em relação a metas específicas. - 82% a 100%

A data de outorga para esse plano é o início do
exercício no qual o desempenho é avaliado.
50% - Fluxo de caixa operacional acumulado do Fluxo de caixa
Grupo Experian. operacional

acumulado - 100%
Plano de 75% - Desempenho do lucro de referência do Grupo Lucro de referência
Desempenho Experian avaliado em relação a metas específicas. - 82% a 100%
das Ações

25% - Percentual de distribuição determinado na RTA - variando de
classificação Retorno Total ao Acionista (RTA) 45% a 52%
relativo ao grupo de comparação

Plano de Ações Sem condições de desempenho atreladas a esse
Restrita Plano
(i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - A outorga das ações é valorizada
pelo preço de mercado da data da outorga sem modificações feitas por distribuição de dividendos ou
outros fatores já que os participantes são elegíveis às distribuições de dividendos dos prêmios outorga-
dos. Condições de desempenho baseado no mercado são consideradas na mensuração do valor justo na
data da outorga e não são revisados pelo desempenho realizado. (ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento
PlanoPlanoPlanoPlanoPlano Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020 Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019
Plano de Co-Investimento 14.880 9.770
Plano de Desempenho das Ações 17.318 10.895
Plano de Ações Restritas 23.927 13.224

56.126 33.889
VencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020 Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019
Exercício 2019 - -
Exercício 2020 13.111 11.669
Exercício 2021 14.161 9.885
Exercício 2022 25.070 12.335
Exercício 2023 3.784 -

56.126 33.889
d. Reserva legal - d. Reserva legal - d. Reserva legal - d. Reserva legal - d. Reserva legal - É constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço, até atingir
o limite previsto na legislação societária de 20% do capital social, o que de fato já atingiu há alguns
anos. e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - Durante o exercício findo em 31 de março de 2019, foram
aprovados pelo Conselho de Administração e pagos dividendos e juros sobre capital próprio no valor total
de R$ 159.245 (R$ 38.006 de juros sobre o capital próprio e R$ 121.239 de dividendos). A Companhia
propôs em 31 de março de 2019 a destinação de R$ 79.402 para a conta de dividendos adicionais pro-
postos ao mínimo obrigatório, por terem sido propostos após o encerramento do exercício. Durante o exer-
cício findo em 31 de março de 2020, foram aprovados pelo Conselho de Administração e pagos dividen-
dos e juros sobre capital próprio no valor total de R$ 477.321 (R$ 36.003 de juros sobre o capital próprio
e R$ 441.318 de dividendos). Em 31 de março de 2020, a Companhia propôs a destinação de R$ 57.346
para a conta de dividendos adicionais propostos ao mínimo obrigatório, por terem sido propostos após o
encerramento do exercício. Nos termos do Estatuto Social, em cada exercício, aos titulares de ações é
atribuído um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido, calculados nos termos da Lei nº 6.404/76. A
proposta de dividendos consignada nas demonstrações financeiras da Companhia, sujeita à aprovação
dos acionistas na assembleia geral, calculada nos termos da referida Lei, em especial no que tange ao
disposto nos artigos 196 e 197, é assim demonstrada: 20202020202020202020 20192019201920192019
Lucro líquido do exercício 544.166 441.743
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 1.088 1.099
Base de cálculo dos dividendos 545.254 442.842
Dividendos aprovados antes do final do exercício 441.318 245.422
Dividendos propostos após o final do exercício 57.346 79.402
Adoção CPC 47 - 66.003
Juros sobre o capital próprio aprovados antes do final do exercício 36.003 38.006
Juros sobre o capital próprio propostos após o final do exercício 10.587 14.009
Remuneração total dos acionistas com base no lucro do exercício 545.254 442.842
Percentual de remuneração dos acionistas sobre a base de cálculo 100 100
Remuneração total dos acionistas no fim do exercício por

ação do capital social - R$ 146,31 118,83
f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - A Companhia optou por avaliar o seu ativo imobilizado pelo custo
atribuído, como faculta a Interpretação Técnica ICPC 10 - “Esclarecimentos sobre os CPCs 27 e 28, do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis”, aprovada pela Deliberação CVM nº 619/09 e Resolução
CFC nº 1.263/09. Para tanto, baseou-se em laudo de avaliação que recalculou os valores dos custos his-
tóricos de terrenos, edificações, móveis e utensílios e equipamentos de computação. Os saldos iniciais
de tais itens foram mensurados ao custo atribuído na data de 1º de abril de 2009. O ajuste inicial de
adoção da nova norma foi escriturado na conta ajuste de avaliação patrimonial, o qual será realizado
contra lucros acumulados à medida que os ativos forem sendo consumidos, quer seja por depreciação ou
baixa por alienação ou perda. 19 Receita: 19 Receita: 19 Receita: 19 Receita: 19 Receita: A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é
como segue: 20202020202020202020 20192019201920192019
Receita bruta de serviços 3.027.388 2.633.343
Descontos (104.228) (68.882)

Tributos sobre serviços (257.194) (230.434)
Receita com partes relacionadas (nota 10) 6.162 6.826
Receita líquida de serviços 2.672.128 2.340.853
Abaixo um resumo das principais linhas de produtos comercializadas em 2020 e 2019:

20202020202020202020 20192019201920192019
Serviços de de informação de crédito 2.132.386 1.856.063
Serviços de modelagens estatísticas 353.320 304.805
Serviços de marketing 93.237 88.575
Serviços de certificação digital 93.185 91.410
Receita líquida de serviços 2.672.128 2.340.853
Saldos de contrato - Saldos de contrato - Saldos de contrato - Saldos de contrato - Saldos de contrato - A tabela a seguir fornece informações sobre passivos de contrato com clientes e
passivos de restituição.
Ativos de contratoAtivos de contratoAtivos de contratoAtivos de contratoAtivos de contrato 20202020202020202020 20192019201920192019
Serviços a faturar incondicional (curto prazo) 116.096 96.351
Serviços a faturar condicional (curto prazo) 19.025 11.996
Custos para cumprir os contratos (curto prazo) 41.037 32.178

176.158176.158176.158176.158176.158 140.525140.525140.525140.525140.525
Serviços a faturar incondicional (longo prazo) 28.459 11.635
Serviços a faturar condicional (longo prazo) 160 2.935
Custos para cumprir os contratos (longo prazo) 18.584 17.515

47.20347.20347.20347.20347.203 32.08532.08532.08532.08532.085
Passivos de contratoPassivos de contratoPassivos de contratoPassivos de contratoPassivos de contrato 20202020202020202020 20192019201920192019
Passivo de contrato (curto prazo) 104.188 98.981

104.188104.188104.188104.188104.188 98.98198.98198.98198.98198.981
Passivo de contrato (longo prazo) 29.471 37.312

29.47129.47129.47129.47129.471 37.31237.31237.31237.31237.312
As movimentações dos passivos de contratos em 31 de março de 2020 e de 2019 estão demonstradas a
seguir: ReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimento

20192019201920192019 DiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimento de receitade receitade receitade receitade receita 20202020202020202020
Serviços de certificação digital 98.772 59.907 (64.083) 94.596
Serviços de crédito 23.059 30.866 (22.307) 31.618
Serviços de marketing 8.652 1.030 (6.662) 3.020
Serviços de modelagens estatísticas 5.810 2.599 (3.984) 4.425

136.293 94.402 (97.036) 133.659
AdoçãoAdoçãoAdoçãoAdoçãoAdoção ReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimento

20182018201820182018 CPC 47CPC 47CPC 47CPC 47CPC 47 DiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimento de receitade receitade receitade receitade receita 20192019201920192019
Serviços de certificação digital 24.997 67.146 198.879 (192.250) 98.772
Serviços de crédito 4.784 8.664 26.220 (16.609) 23.059
Serviços de marketing 2.640 5.707 6.676 (6.371) 8.652
Serviços de modelagens

estatísticas 4.950 4.215 978 (4.333) 5.810
37.371 85.732 232.753 (219.563) 136.293

20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - A Companhia ofere-
ce a seus empregados planos de previdência na modalidade de contribuição definida. Estão disponíveis
duas instituições para administrar o plano: a Bradesco Vida e Previdência S.A. e a Itaú Unibanco Vida e
Previdência S.A. Nos exercícios findos em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2019, a Companhia
efetuou contribuição de R$ 6.724 e R$ 6.040, respectivamente, para custeio do plano, que estão incluí-
dos nas rubricas de custos dos serviços prestados, despesas com vendas, despesas gerais e administra-
tivas e custo da base de dados. b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - A Compa-
nhia oferece compulsoriamente plano de assistência médico-hospitalar e odontológica a todos os seus
profissionais e familiares (cônjuge, filho(s), companheiro(a) e enteado(s) devidamente comprovados por
documentos obrigatórios), enquanto vinculados à Companhia. Após o desligamento, o profissional pode
optar por permanecer vinculado ao(s) plano(s) que possuía enquanto funcionário, pagando 100% do
custo do(s) plano(s) por um período determinado (ou indeterminado, em caso de aposentados do INSS),
conforme previsto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e todas suas alterações, e as resoluções CONSU
nº 20 e 21 e suas alterações. Nos exercícios findos em 31 de março de 2020 e 2019, a Companhia efe-
tuou contribuições de R$ 32.760 e R$ 33.446, respectivamente, incluídas nas rubricas de despesas com
vendas, despesas gerais e administrativas e base de dados. 21 Instrumentos financeiros: Estrutura de21 Instrumentos financeiros: Estrutura de21 Instrumentos financeiros: Estrutura de21 Instrumentos financeiros: Estrutura de21 Instrumentos financeiros: Estrutura de
gerenciamento de risco - gerenciamento de risco - gerenciamento de risco - gerenciamento de risco - gerenciamento de risco - As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para
identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites e controles de riscos
apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento
de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas ativida-
des da Companhia. A Companhia, através de suas normas e procedimentos de treinamento e gerencia-
mento, objetiva desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empre-
gados entendem os seus papéis e obrigações. A Companhia possui exposição basicamente aos riscos
financeiros de: crédito, liquidez e de mercado, no que tange à taxa de juros e câmbio. Hierarquia do valorHierarquia do valorHierarquia do valorHierarquia do valorHierarquia do valor
justo - justo - justo - justo - justo - A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos finan-
ceiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo:

Valor ContábilValor ContábilValor ContábilValor ContábilValor Contábil Valor justoValor justoValor justoValor justoValor justo
31 de março de 202031 de março de 202031 de março de 202031 de março de 202031 de março de 2020 CustoCustoCustoCustoCusto Outros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivos NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível
Em milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de Reais NotaNotaNotaNotaNota amortizadoamortizadoamortizadoamortizadoamortizado financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros TotalTotalTotalTotalTotal 11111 22222 33333
Ativos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros não

mensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 5 256.396 - 256.396 - 256.396 -
Contas a receber de clientes 6 359.397 - 359.397 - 359.397 -

615.793615.793615.793615.793615.793 ----- 615.793615.793615.793615.793615.793 ----- 615.793615.793615.793615.793615.793 -----
Passivos financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros não

mensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justo
Fornecedores 13 - 222.040 222.040 - 222.040 -
Empréstimos 14 - 847.955 847.955 - 847.955 -
Contas a pagar 10 - 4.424 4.424 - 4.424 -

----- 1.074.4191.074.4191.074.4191.074.4191.074.419 1.074.4191.074.4191.074.4191.074.4191.074.419 -----1.074.4191.074.4191.074.4191.074.4191.074.419 -----
Valor ContábilValor ContábilValor ContábilValor ContábilValor Contábil Valor justoValor justoValor justoValor justoValor justo

31 de março de 201931 de março de 201931 de março de 201931 de março de 201931 de março de 2019 CustoCustoCustoCustoCusto Outros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivos NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível
Em milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de Reais NotaNotaNotaNotaNota amortizadoamortizadoamortizadoamortizadoamortizado financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros TotalTotalTotalTotalTotal 11111 22222 33333
Ativos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros não

mensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 5 225.530 - 225.530 ----- 225.530 -----
Contas a receber de clientes 6 345.152 - 345.152 ----- 345.152 -----

570.682570.682570.682570.682570.682 ----- 570.682570.682570.682570.682570.682 - 570.682570.682570.682570.682570.682 -
Passivos financeiros não mensurados ao valor justoPassivos financeiros não mensurados ao valor justoPassivos financeiros não mensurados ao valor justoPassivos financeiros não mensurados ao valor justoPassivos financeiros não mensurados ao valor justo
Fornecedores 13 - 187.943 187.943 ----- 187.943 -----
Empréstimos 14 - 838.659 838.659 - 838.659 -
Contas a pagar 10 - 3.766 3.766 ----- 3.766 -----

----- 1.030.3681.030.3681.030.3681.030.3681.030.368 1.030.3681.030.3681.030.3681.030.3681.030.368 -1.030.3681.030.3681.030.3681.030.3681.030.368 -
a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um
cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir
com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e
de instrumentos financeiros conforme apresentado abaixo. A Companhia realiza aplicações financeiras
em instituições financeiras de primeira linha, e autorizadas pela tesouraria do grupo Experian com obje-
tivo de minimizar riscos de crédito. A política de vendas da Companhia está subordinada à política de
crédito fixada por sua administração e visa minimizar eventuais problemas decorrentes da
inadimplência de seus clientes. Este objetivo é alcançado por meio da seleção da carteira de clientes que
considera a capacidade de pagamento (análise de crédito) e a diversificação das vendas (pulverização
do risco). Exposição a riscos de crédito - O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição
máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras foi:

NotaNotaNotaNotaNota 31/03/202031/03/202031/03/202031/03/202031/03/2020 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019
Caixa e equivalentes de caixa 5 256.396 225.530
Contas a receber de clientes 6 359.397 345.152

615.793 570.682
Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com bancos e instituições financeiras, com rating AAA, com
base na classificação de crédito da Standards & Poor’s para emissores de crédito em moeda local em 31
de dezembro de 2019. A política de vendas da Companhia está associada ao nível de risco de crédito a
que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis,
a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de vendas por clientes e o
apoio de soluções de risco de crédito são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais proble-
mas de inadimplência em suas contas a receber. Em relação aos investimentos em Fundos de investi-
mento em renda fixa e Certificados de Depósitos Bancários CDBs, existem bancos pré-aprovados com os
quais a Companhia pode decidir por investir. Tais bancos possuem uma classificação de risco (rating)
local mínima - aprovado em comitê de tesouraria - para serem elegíveis a aplicações, sendo estas clas-
sificações de risco locais calculadas por agências de classificação de risco independentes e atuantes no
mercado brasileiro. Periodicamente, esses ratings são revistos com o objetivo de monitorar se o grupo de
bancos com os quais a Companhia opera tiveram suas classificações de risco modificadas. Os fundos
investidos possuem, em sua carteira, principalmente, títulos públicos federais que possuem risco de cré-
dito soberano e títulos de dívida privada, os quais são analisados pelos departamentos de análise de

crédito dos gestores de investimentos. A Companhia não busca ativamente se expor a ativos que se com-
portem em apenas uma única direção (valorização ou desvalorização), dada a mudança em algum com-
ponente de risco de mercado. A Companhia acredita que o seu patrimônio líquido está protegido contra os
principais riscos de mercado, especialmente devido à dispersão dos tipos de ativos que compõem os
seus investimentos e os seus fundos investidos. Tal diversificação em classes de ativos, muitas vezes
dentro de um mesmo fundo investido, faz com que uma eventual valorização financeira de um ativo pos-
sa ser neutralizada por uma desvalorização de outro ativo. b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - É um risco da Compa-
nhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decor-
rência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para ad-
ministrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desem-
bolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pelo departamento de finanças. A tabela
a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia e os passivos financeiros deriva-
tivos que são liquidados em uma base líquida pela Companhia, por faixas de vencimento, corresponden-
tes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento.

Fluxo deFluxo deFluxo deFluxo deFluxo de MenosMenosMenosMenosMenos Entre doisEntre doisEntre doisEntre doisEntre dois
caixa contratualcaixa contratualcaixa contratualcaixa contratualcaixa contratual de um anode um anode um anode um anode um ano e cinco anose cinco anose cinco anose cinco anose cinco anos

Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020
Fornecedores 222.040 222.040 -
Empréstimos 1.392.878 108.611 1.284.267
Contas a pagar 4.424 4.424 -

1.619.3421.619.3421.619.3421.619.3421.619.342 335.075335.075335.075335.075335.075 1.284.2671.284.2671.284.2671.284.2671.284.267
Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019
Fornecedores 187.943 187.943 -
Empréstimos 838.659 38.659 800.000
Contas a pagar 3.766 3.766 -

1.030.368 230.368 800.000
Gestão de capital Gestão de capital Gestão de capital Gestão de capital Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital social são os de salvaguardar
sua capacidade de continuidade para reinvestimento, além de manter uma estrutura de capital que seja
suficiente para cumprir com suas obrigações de curto prazo. Os índices de alavancagem financeira em
31 de março de 2020 e 2019 podem ser assim sumariados: 20202020202020202020 20192019201920192019
Total dos empréstimos (Nota 14) (*) 847.955 838.659
Menos - caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) (256.396) (225.530)
Dívida líquida 591.559 613.129
Total do patrimônio líquido 923.718 924.625
Total do capital 1.515.277 1.537.754
Índice de alavancagem financeira 39% 40%
(*) 99% dos empréstimos foram obtidos com partes relacionadas. O principal objetivo do uso de instru-
mentos financeiros é preservar o capital da Companhia, sendo a rentabilidade um efeito secundário de-
corrente de escolhas feitas primeiramente observando-se a segurança e posteriormente a rentabilidade.
Os investimentos da Companhia são confrontados, principalmente, com a rentabilidade dos Certificados
de Depósito Interbancários (CDI). São estabelecidas rentabilidades máxima e mínima dos instrumentos
financeiros que são monitoradas por um comitê de tesouraria corporativa do grupo Experian. c. Risco dec. Risco dec. Risco dec. Risco dec. Risco de
Mercado - Mercado - Mercado - Mercado - Mercado - Exposição à moeda estrangeira - Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incor-
rer em perdas em função de flutuações de taxas de juros, que reduzem os rendimentos auferidos com as
aplicações financeiras. A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado, com o obje-
tivo de avaliar a eventual necessidade de ajustar a sua estratégia de investimentos para proteger-se
contra o risco de volatilidade dessas taxas. Em alguns casos, a carteira dos fundos investidos é compos-
ta exclusivamente de Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), que são títulos públicos federais cujos rendi-
mentos são vinculados à variação da taxa Selic; nestes casos, considera-se o risco destes investimentos
serem neutralizados em relação à variação da taxa de juros. A exposição da Empresa ao risco de moeda
estrangeira foi a seguinte - base em valores nominais: 20202020202020202020 20192019201920192019
Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)
USD - 5,1981 781 1.057
GBP - 6,4706 237 120
EUR - 5,7247 - 5

1.018 1.182
Análise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbio

Taxa deTaxa deTaxa deTaxa deTaxa de CenáriosCenáriosCenáriosCenáriosCenários
MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda conversão (*)conversão (*)conversão (*)conversão (*)conversão (*) ProvávelProvávelProvávelProvávelProvável 25%25%25%25%25% -25%-25%-25%-25%-25%

Em 31 de março de 2020 USD 5,1981 5,4264 6,8 4,1
Em 31 de março de 2020 GBP 6,4706 6,8383 8,5 5,1
Em 31 de março de 2020 EUR 5,7247 5,9316 7,4 4,4
(*) Taxa de fechamento na data das demonstrações financeiras. Considerando o cenário acima o preju-
ízo do exercício seria afetado como segue: CenáriosCenáriosCenáriosCenáriosCenários
Exposição bruta em moeda estrangeiraExposição bruta em moeda estrangeiraExposição bruta em moeda estrangeiraExposição bruta em moeda estrangeiraExposição bruta em moeda estrangeira Fator de riscoFator de riscoFator de riscoFator de riscoFator de risco ProvávelProvávelProvávelProvávelProvável 25%25%25%25%25% -25%-25%-25%-25%-25%
Contas a pagar partes relacionadas USD 6 35 (42)
Contas a pagar partes relacionadas GBP 2 9 (10)
Contas a pagar partes relacionadas EUR - - -
Efeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiro 88888 4444444444 (52)(52)(52)(52)(52)
d.d.d.d.d. Derivativos - Derivativos - Derivativos - Derivativos - Derivativos - Por política interna, a Companhia não faz uso de instrumentos financeiros derivativos.
22 Outras (despesas) / receitas operacionais22 Outras (despesas) / receitas operacionais22 Outras (despesas) / receitas operacionais22 Outras (despesas) / receitas operacionais22 Outras (despesas) / receitas operacionais 20202020202020202020 20192019201920192019
Donativos e contribuições (853) (616)
Despesas com licenças - partes relacionadas (nota 10) (4.546) (8.952)
Lucro ou prejuízo na venda de negócios - (81.589)
Dominó - recebíveis de contratos de parcerias 5.616 -
Outros (3.089) 429

(2.872) (90.728)
23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza 20202020202020202020 20192019201920192019
Gastos com pessoal (591.833) (528.096)
Serviços de terceiros (169.859) (123.229)
Correspondências (233.119) (205.017)
Depreciação e amortização (304.117) (271.661)
Manutenção (116.585) (115.931)
Comissões a terceiros e outros dispêndios de vendas (68.855) (30.736)
Água, esgoto, energia, condomínio e IPTU (14.464) (10.317)
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável (14.428) (30.814)
Propaganda e publicidade (34.877) (20.234)
Comunicação (19.292) (10.328)
Jurídicas (19.348) (20.989)
Transporte e viagens (13.382) (10.638)
Aluguéis (2.620) (7.764)
Eventos (61.993) (43.800)
Serviços compartilhados - partes relacionadas (Nota 10) (39.861) (28.060)
Depreciação e amortização direito de uso (17.865) -
Outros (37.298) (6.677)

(1.759.796) (1.464.291)
Custo dos serviços prestados (791.103) (724.504)
Despesas com vendas (279.518) (215.152)
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber e ativos de contrato (14.428) (30.814)
Despesas gerais e administrativas (674.747) (493.821)

(1.759.796) (1.464.291)
24 Despesas financeiras líquidas:24 Despesas financeiras líquidas:24 Despesas financeiras líquidas:24 Despesas financeiras líquidas:24 Despesas financeiras líquidas: 20202020202020202020 20192019201920192019
Despesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeiras
Juros passivos (2.753) (161)
Variações cambiais passivas (1.821) (21.952)
Juros sobre empréstimos - partes relacionadas (nota 10) (108.011) (107.716)
Outros (15.105) (14.926)

(127.690) (144.755)
Receitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeiras
Rendimentos sobre aplicações financeiras 8.145 6.112
Variações cambiais ativas 5.566 16.035
Outras receitas - partes relacionadas (nota 10) - 61
Juros ativos 1.643 2.173
Outros 89 23

15.443 24.404
Despesas financeiras líquidas (112.247) (120.351)
25 Seguros: 25 Seguros: 25 Seguros: 25 Seguros: 25 Seguros: A administração pratica política de cobertura de seguros com o objetivo de reduzir riscos de
perdas, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas
foram contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais si-
nistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orienta-
ção de seus consultores de seguros. Em 31 de março de 2020, a Companhia tinha as seguintes princi-
pais apólices de seguro contratadas com terceiros:
RamosRamosRamosRamosRamos Importâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradas
Bens do imobilizado 408.998
Responsabilidade civil 57.124

Conselho de Administração: Kerry Lee Williams - Presidente   •   José Luiz Teixeira Rossi - Vice-Presidente   •   Darryl Scott Gibson   •    Anthony David Reeve   •   Valdemir Bertolo   •   Lloyd Mark Pitchford.
Diretoria: José Luiz Teixeira Rossi - Presidente   •   Valdemir Bertolo   •   Sergio Souza Fernandes Junior   •   Vander Ossamu Nagata   •   Alberto Wagner Teixeira Campos   •   Rodrigo José Sanchez Ana Paula da Silva Ferraro  -  CRC nº 1SP196338/O-0

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros e
Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. São Paulo - SP  - Opinião: Opinião: Opinião: Opinião: Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da
Serasa S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2020 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Serasa S.A. em 31 de março de 2020, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos au-
ditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Compa-
nhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor 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 audi-

toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-
nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser

decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:- Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos 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 represen-
tações falsas intencionais.- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objeti-
vo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.- Avaliamos a ade-
quação 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 significati-
va em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional.- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apre-
sentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de maio de 2020
KPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/O-6

Sebastian Yoshizato SoaresContadorSebastian Yoshizato SoaresContadorSebastian Yoshizato SoaresContadorSebastian Yoshizato SoaresContadorSebastian Yoshizato SoaresContador CRC 1SP257710/O-4

Stone YI Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF Nº 21.083.009/0001-83-NIRE 35.228.739.381

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 28/05/2020.
Data, Hora e Local: 28/05/2020, às 11:30hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º Andar, 
conjunto 41, sala 31, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: 
Presidente Abrão Muszkat e Secretario Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia: Deliberam a possibilidade de redução 
do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações: Por unanimidade, 
os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 
2.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 29.113.777,04. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. SP, 28/05/2020. P. You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Muszkat-Diretor; Franco Gero-
detti Neto-Diretor; P. Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda. Cid Vinhate Ferrari Filho-Diretor; José Eduardo 
Toledo Ferraz-Diretor; P. CV Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Ricardo José da Silva Raoul-Admi-
nistrador; Valter Rabotzke Junior-Administrador; Mesa Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário.

Tel: 3043-4171

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO
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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.

BANCO

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

O boom das fintechs e 
a consolidação frente à 

crise econômica 

Vivemos um cenário 
único na economia 
global, e ainda 
estamos apenas 
começando a avaliar 
seu impacto no 
mercado de fintechs

Em meio a uma pande-
mia que afeta, em maior 
ou menor grau, todos 

os setores, vemos a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
recomendar pagamentos por 
aproximação para reduzir o 
risco de contaminação, além 
das lives de artistas popula-
rizando o uso de QR Codes 
para doações. 

Paralelamente, o Banco 
Central prepara o Open 
Banking e os pagamentos 
instantâneos, importantes 
para avançarmos com novos 
modelos de negócios, com a 
implementação prevista para 
outubro de 2021. A Associação 
Brasileira de Fintechs estima 
que 700 novas fintechs nasçam 
com a consolidação dessas 
tecnologias, quase dobrando 
o número atual. 

Tivemos um primeiro boom 
de fintechs em um momento 
mais estável da economia. 
Muitas dessas empresas ofe-
recem serviços semelhantes 
e são ligadas a grandes ins-
tituições financeiras, pela 

dificuldade em conseguir 
licenças para atuar de forma 
independente. Isso limita o 
quanto elas podem ser dis-
ruptivas. 

Hoje, com o início previsto 
do PIX (sistema de pagamen-
tos instantâneos) e terminais 
POS que já aceitam mais de 10 
QR Codes diferentes, estamos 
nos aproximando de uma am-
pla disputa pela aquisição de 
usuários. Um dos grandes de-
safios deste novo cenário, que 
vai determinar a consolidação 
das empresas do ramo, é que 
a forma de atrair e fidelizar 
clientes está mudando. 

O mercado se apoiou muito 
no cashback e em serviços 
gratuitos para atrair usuários. 
Agora, o cliente começa a fazer 
escolhas levando em conta a 
experiência de consumo, onde 
se sente melhor atendido e 
mais confiante. Ao mesmo 
tempo que as fintechs têm sido 
cada vez mais pressionadas 
para encontrarem novas for-
mas de rentabilização. 

Não será fácil, mas acredito 
que nos direcionamos para 
um novo cenário nacional de 
fintechs, com grandes players, 
verdadeiramente disruptivos 
e inovadores, se destacando e 
se apropriando das inovações 
tecnológicas. 

 (*) - É Head de Fintechs do 
Grupo Movile.

Thomas Barth (*)

Jean Marie Truelle (*) 

Muitas pessoas estão aprovei-
tando o período de isolamento 
social para dar aquela organi-

zada em casa, limpar o guarda-roupa e 
livrar-se de tudo aquilo que não serve 
mais. Em tempos de práticas susten-
táveis, saber dar uma nova utilidade a 
objetos usados e que poderiam virar 
lixo é uma atitude responsável e que, 
além de ajudar no trabalho de orga-
nização, terá um impacto positivo no 
meio ambiente.

Para quem pensa em vender e ainda 
ganhar algum dinheiro que possa ajudar 
nas despesas, existem aplicativos e 
sites gratuitos, onde as pessoas podem 
criar anúncios facilmente. O (www.
popsy.app) é um deles. Por meio de 
uma inteligência artificial exclusiva, au-
tomatiza o processo de venda. Quando 
o usuário tira uma foto do produto, as 
informações necessárias para a venda 
(descrição, preço, categoria) são pre-
enchidas automaticamente. 

Por isso, 5 segundos é o tempo ne-
cessário para anunciar um produto 
no Popsy, o vendedor só precisa tirar 
uma foto e o aplicativo faz o restante. 
Entre os itens mais anunciados estão 
smartphones e itens infantis, como 
roupas e acessórios para bebês.

Mas para ter sucesso nas vendas, é im-
portante seguir algumas dicas básicas:
 1) Vender as pequenas coisas - 

Comece anunciando pequenas 
coisas e de valores mais baixos, 

oberlo.com/reprodução

Dicas para vender artigos 
usados na internet

Para quem pensa em vender e ainda ganhar algum dinheiro que possa ajudar nas despesas, existem 
aplicativos e sites gratuitos, onde as pessoas podem criar anúncios facilmente

como utensílios de cozinha ou 
roupas e acessórios. Vendendo um 
item de R$ 10,00 por dia, no fim 
de 10 dias, você acumulará R$ 100 
em sua conta que não teria antes. 
Em 15 dias, você terá 150,00. 

 2) Dê muitos detalhes - Os itens 
são mais propensos a vender 
quando você inclui a descrição 
mais detalhada, como a marca e 
o estado dele. As pessoas querem 
saber exatamente o que estão 
comprando.

 3) Seja mente aberta - Muitas ve-
zes as pessoas podem encontrar 
necessidade e valor em coisas que 
você não percebe mais. Por isso, 
não fique pensando que ninguém 
vai comprar isso ou aquilo. Anun-

cie e espere. Além disso, com 
as tecnologias e aplicativos que 
existem hoje, você não tem nada 
a perder, apenas alguns segundos 
para criar o anúncio.

 4) Comece agora - O passo mais 
importante é simplesmente co-
meçar já e não adiar para mais 
tarde. Trace um objetivo de ven-
der um item por dia. E se você 
está tendo dificuldade em coletar 
coisas para vender, tente seguir 
uma regra prática. Se você não 
usou ou tocou em um ano, tem 
que vender. Não guarde coisas 
porque você pensa que um dia 
irá usá-las.

  
(*) - É fundador do aplicativo Popsy.com.br.

Existem sites gratuitos onde as pessoas podem criar anúncios facilmente.
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A DME surgiu logo 
após a Lava Jato. 
Foi impulsionada 
pelos escândalos de 
corrupção e sonegação 
fiscal que aconteceram 
no Brasil

Foram identificadas 
várias tentativas de 
lavagem de dinheiro 

utilizando moeda em espé-
cie. Hoje o governo conse-
gue verificar as transações 
feitas através da transfe-
rência bancária, vendas a 
prazo ou até mesmo pelo 
cartão de crédito. Mas não 
consegue controlar os va-
lores em espécie. Sendo 
assim, com a DME será 
possível analisar essas 
operações aumentando a 
fiscalização.

Através de um formu-
lário eletrônico da Secre-
taria da Receita Federal 
do Brasil (RFB), quando 
houver alienação ou ces-
são onerosa ou gratuita de 
bens e direitos, de presta-
ção de serviços, de aluguel 
ou de outras operações 
que envolvam transferên-
cia de moeda em espécie 
(“dinheiro vivo”), deverá o 
contribuinte apresentar a 
Declaração de Operações 
Liquidadas com Moeda em 
Espécie (DME).

Salienta-se, entretanto, 
que a obrigação relativa 
à DME não se aplica às 
operações realizadas em 
instituições financeiras, 
tampouco em outras insti-
tuições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central 
do Brasil.

Portanto, todas as de-
mais operações realiza-
das – sejam com pessoas 
físicas ou jurídicas – que 
envolvam liquidação 
com moeda em espécie 
devem ser informadas 
por meio da DME. São 
obrigadas à entrega da 
DME as pessoas físicas 
ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas no Brasil que, 
no mês de referência, 
tenham recebido valores 
em espécie cuja soma 
seja igual ou superior 
a R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), ou o equiva-
lente em outra moeda, 
decorrentes das operações 
anteriormente descritas, 
realizadas com uma mesma 
pessoa física ou jurídica. 

Referido l imite de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) 
aplicar-se-á por operação 
se esta for realizada entre 
o declarante e mais de uma 
pessoa física ou jurídica, in-
dependentemente do valor 
recebido de cada pessoa.

A declaração precisa con-
ter:
	 •	Os	dados	completos	da	

pessoa física e jurídica 

que efetuou o pagamen-
to. Nome ou razão so-
cial e número do Cadas-
tro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou do Cadastro 
Nacional de Pessoa Ju-
rídica (CNPJ). No caso 
de pessoa no exterior 
que não possui os do-
cumentos citados, será 
necessário o Número 
de Identificação Fiscal 
(NIF). Deve constar 
no formulário todos os 
envolvidos na operação;

	 •	O	código	que	consta	na	
tabela de bens, direitos, 
serviços ou operação 
referente ao recebimen-
to. É possível verificar 
através dos Anexos I e II 
disponíveis no material 
no site da RFB;

	 •	A	 descrição	 dos	 bens,	
direitos, serviços ou 
operações dos valores 
recebidos;

	 •	O	valor	líquido	em	espé-
cie real, assim como a 
moeda usada na opera-
ção. Em caso de moeda 
estrangeira, o Banco 
Central do Brasil apura-
rá o valor em real com 
base no dia útil anterior 
ao recebimento;

	 •	A	data	da	operação.

Se a DME foi entregue 
fora do prazo ou não decla-
rada, a empresa ou a pessoa 
física será multada. Veja as 
situações e valores abaixo:

Para pessoa jur ídica, 
o valor da multa é de R$ 
500,00 (quinhentos reais) 
por mês de atraso. Isso se 
for empresa em início de 
atividade, imune, isenta, 
optante do regime tribu-
tár io Simples Nacional 
ou que tenha apurado o 
imposto com base no Lu-
cro Presumido na última 
declaração apresentada.

Para as demais empre-
sas, as enquadradas no 
regime do Lucro Real, por 
exemplo, o valor da multa 
mensal é de R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais). 
Há multa também para as 
informações entregues com 
alguma omissão, incomple-
tas ou inexatas. Neste caso, 
serão aplicados 3% sobre o 
valor da operação.

Já para pessoa física, 
o valor da multa é de R$ 
100,00 (cem reais) por 
cada mês de atraso. Se as 
informações forem omiti-
das, incompletas ou inexa-
tas, poderá ser aplicada a 
multa de 1,5% do valor da 
operação.

Portanto, fiquem atentos 
em operações que envol-
vam dinheiro em espécie.

Eduardo Moisés

Declaração de Operações 
Liquidadas com Moeda 

em Espécie (DME)

Francisco Clemente (*) e 
Kadu Pereira (**) 

No entanto, a pandemia está in-
serida em um contexto anterior, 
que já vinha alterando o merca-

do	e	os	negócios:	a	transformação	digi-
tal. No setor de Mídia não é diferente e 
há alguns elementos relevantes a serem 
considerados para que, nesse complexo 
cenário, as empresas mitiguem riscos 
e atuem com sucesso. As organizações 
deste setor precisam continuamente 
revistar	suas	estratégias	de	negócios,	
explorar novas oportunidades de cres-
cimento e aportar cada vez mais valor 
para	os	negócios	de	seus	clientes.	

Precisam se apoiar em tecnologias 
capazes de acompanhar, muitas ve-
zes em tempo real, as necessidades, 
expectativas e desafios dos consumi-
dores. Nesse contexto, a precisão das 
mensagens está dependendo cada vez 
mais de AdTechs e MarTechs no papel 
de otimizarem a relação entre marcas e 
consumidores e ajudarem a publicidade 
a alcançar maior relevância e impacto 
a um custo menor. 

Parte dessa avaliação já foi eviden-
ciada	no	relatório	“AdTech	&	MarTech	
Report”, produzido pela Distrito em 
parceria com a KPMG antes da pan-
demia, mas com diversas conclusões 
relevantes nesse momento. Poucos 
setores estão sendo tão impactados 
pela transformação digital, por no-
vos comportamentos de consumo e 
pessoas mais engajadas como o setor 
de mídia, e as AdTechs e MarTechs 
estão sendo protagonistas nessa 
transformação. 

O	 relatório	 mapeou	 475	 startups	
no Brasil, distribuídas nas seguintes 

As transformações no setor de Mídia vieram para ficar.
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ãoA Housi, plataforma digital de 
moradia on demand, 100% digital 
e sem burocracia, acaba de lançar 
o primeiro serviço de moradia por 
assinatura do mundo. A plataforma, 
que tinha foco em estadias short 
stay, possibilitará, agora, que os 
usuários façam locações residen-
ciais de longo prazo, por meio de um 
plano de assinatura com pagamento 
mensal via cartão de crédito. Para 
assinar um pacote de moradia, bas-
ta acessar (https://housi.com.br/), 
selecionar	o	 imóvel,	o	período	de	
estadia (mínimo 30 dias), realizar 
o pagamento via cartão e, depois, 
entrar	 no	 imóvel	 (já	 mobiliado	 e	
com serviços de TV) sem nenhuma 
burocracia. 

Todo o processo é digital, sem 
fiador. Os valores para locações 
mensais variam de acordo com a 
região	e	características	do	imóvel.	

O morador também pode fazer um 
upgrade ou downgrade de unidade, 
com ajuste do valor, ou ainda mu-
dar	para	outro	imóvel	que	integre	
o ecossistema Housi sem nenhuma 
cobrança no caso de a unidade ter o 
mesmo custo mensal da anterior. A 
aposta da Housi nesse tipo de servi-

Transformações, tendências e 
desafios para o setor de Mídia
A Covid-19 está fazendo com que as empresas de todos os setores adaptem operações, fluxos e processos

categorias:	 Advertising	 &	 Promotion	
(27%),	Commerce	&	Sales	(28%),	So-
cial	&	Relationships	(22%)	e	Content	
&	Experience	(21%).	O	Sudeste	é	líder	
com	64%	das	startups,	o	que	condiz	
com a produção econômica da região, 
que representa 55% do PIB brasileiro. 
Depois	vem	o	Sul	com	28%	das	startups,	
o Centro-oeste com 3,6%, o Nordeste 
com	2,8%	e	o	Norte	com	0,2%.	

É notável ainda como AdTechs e Mar-
Techs estão amadurecendo e 10% delas 
têm mais de 100 funcionários. Outro 
dado é que, como elas estão direcio-
nadas prioritariamente a soluções de 
marketing e publicidade para empresas 
que querem vender seus produtos e 
serviços,	quase	todas	(98%)	atendem	
a	outros	negócios.	Finalmente,	essas	
startups	 têm,	 na	 média	 2,93	 sócios,	
nascidos majoritariamente no Estado 
de São Paulo e que possuem, na maior 
parte	dos	casos,	entre	26	e	45	anos.	A	
proporção de mulheres ainda é dese-
quilibrada, com aproximadamente 1 
mulher para cada 5 homens. 

As transformações no setor de Mídia 
vieram para ficar e AdTechs e MarTe-
chs também. Está feito o desafio ao 
mercado e essas empresas precisam 
definitivamente entender que a única 
constante é a mudança e os dados 
são cada vez mais relevantes. Nesse 
cenário, os investimentos em marke-
ting e publicidade estão em expansão 
pois nunca se investiu tanto em atrair, 
reter e melhorar a experiência dos 
consumidores, com a diferença de 
que os investimentos deixaram de 
estar concentrados e passaram a estar 
distribuídos. 

Como essas tecnologias não vieram 
para substituir, mas para agregar, o su-
cesso está deixando de ser medido por 
métricas de marketing e publicidade 
e está começando a ser cada vez mais 
mensurado	por	métricas	de	negócios.	
Não há tempo a perder! 

(*) - É sócio-diretor líder do segmento de Mídia e 
Esportes da KPMG no Brasil. 

(**) - É sócio-diretor de Tecnologia, Mídias e 
Telecomunicações da KPMG no Brasil. 

Lançado o primeiro serviço de 
moradia por assinatura do mundo

que você pode aderir ou cancelar 
pelo aplicativo, sem nenhuma bu-
rocracia, a qualquer momento”, 
explica Alexandre Frankel, CEO 
da Vitacon. 

As unidades seguem um padrão 
da empresa, mobiliadas e equipa-
das com cooktop, geladeira, cama, 
sofá, wifi e TV a cabo. Possuem 
infraestrutura e serviços pay per 
use	com	atendimento	24	horas	por	
dia e limpeza semanalmente. A 
Housi disponibiliza cerca de 5 mil 
apartamentos para serem locados 
em sua base. A startup, ainda, acaba 
de lançar a campanha que dá três 
meses gratuitos para quem fechar a 
locação de uma unidade residencial 
pelo período de um ano. O valor 
total ainda pode ser parcelado em 
12 vezes. 

Para os investidores imobiliários, 
a Housi é uma alternativa ao modelo 
tradicional de gestão de locação, 
pois oferece uma gestão patrimonial 
mais eficiente, proporcionando mais 
rentabilidade e tranquilidade. Para 
Incorporadores funciona como uma 
bandeira Residencial para acelerar 
as vendas dos empreendimentos 
(AI/Housi).

ço surgiu da demanda crescente por 
estadias de longo período com perfil 
de moradia durante a quarentena, 
que aumentou mais de 50% de abril 
para maio dentro do ecossistema da 
startup. 

“Antecipamos o lançamento do 
plano de moradia por assinatura para 
atender a alta demanda de locações 
longas, estilo moradia, que explodiu 
no último mês devido à pandemia. A 
expectativa, agora, é intensificar a 
oferta dessa plataforma, que funcio-
na como uma assinatura da Netflix, 

Alcione Belache (*), Rodrigo Sauaia (**) e 
Ronaldo Koloszuk (***)

A pandemia tem suscitado um gran-
de debate entre os gestores públicos 
mundiais e os especialistas em saúde 
e em economia. Como promover a 
adequada segurança sanitária e, ao 
mesmo tempo, reduzir ao máximo os 
efeitos negativos da crise econômica 
colateral nas nações ao redor do globo? 
Dentro dessa discussão, há uma ques-
tão que paira sobre o setor produtivo 
mundial: como dinamizar as atividades 
econômicas com segurança, de modo 
a	manter	os	negócios	operando	e	as	
pessoas com emprego e renda, pre-
servando, simultaneamente, a saúde 
da população?

Após	 o	 momento	 mais	 crítico	 da	
atual pandemia mundial, a fonte solar 
fotovoltaica será, certamente, uma 
ferramenta estratégica para o rápido 
reaquecimento das economias do 
mundo e, especialmente, do Brasil, 

país com um dos maiores potenciais 
solares do planeta. Trata-se da fonte 
renovável com o maior potencial de 
geração de empregos e renda no 
planeta. Para cada novo megawatt 
(MW) instalado, a solar gera de 25 a 
30 novos postos de trabalho, a maioria 
deles localizados nas regiões em que 
os sistemas são instalados.

De acordo com a Agência Interna-
cional de Energia Renovável, a fonte 
solar já é responsável por mais de 
um terço dos mais de 11 milhões de 
empregos renováveis do mundo. Outro 
diferencial é que estes postos de tra-
balho são ocupados por profissionais 
qualificados, com formação técnica e 
superior, além dos rendimentos se-
rem	maiores	do	que	a	própria	média	
salarial brasileira. Por estes fatores, o 
setor solar fotovoltaico é reconhecido 
como uma potente mola propulsora do 
desenvolvimento, trazendo mais renda 
e poder de compra para as famílias 

brasileiras, além de gerar mais caixa 
para as empresas com a economia nos 
custos operacionais.

A solar também aumenta a arre-
cadação dos governos, ajudando a 
recuperação dos cofres públicos, 
reduzidos pelas necessárias medidas 
de combate à Covid-19. Para aliviar os 
efeitos da crise econômica decorrente 
do combate ao Coronavírus, a Absolar 
apresentou ao Governo e ao Congresso 
a proposta de criação de um programa 
emergencial para instalar sistemas 
solares fotovoltaicos em consumido-
res de baixa renda com tarifa social. 
Também propôs à Aneel a permissão 
de doação dos créditos excedentes 
da geração distribuída às instituições 
de serviços essenciais que atuam no 
combate ao novo Coronavírus, como 
hospitais e centros de saúde.

Não há como negar os impactos da 
pandemia para a economia brasileira 
e, consequentemente, ao setor fotovol-

taico. Distribuidores de equipamentos 
solares relatam reduções entre 60% 
e até 90% no faturamento durante os 
primeiros 30 dias de isolamento, em 
comparação com janeiro ou fevereiro 
de 2020. Estes impactos variam con-
forme a região do País, pois o Brasil 
possui dimensões continentais e nem 
todos os lugares são afetados na mes-
ma intensidade.

Por outro lado, também não se pode 
negar o papel propulsor da fonte solar 
fotovoltaica,	inclusive	na	história	recen-
te do Brasil. Nas crises econômicas de 
2015 e 2016, o PIB do País foi de -3,5% 
ao ano, mas o setor solar fotovoltaico 
cresceu mais de 300% ao ano, no 
mesmo período. Agora, mesmo consi-
derando o período de crise aguda na 
economia brasileira e mundial, o setor 
solar fotovoltaico deverá crescer, tanto 
em	termos	globais	quanto	no	próprio	
Brasil, apesar de fazê-lo em patamares 
menores que os previstos inicialmente.

No total acumulado, a solar já 
trouxe	mais	de	R$	26,8	bilhões	em	
novos investimentos privados ao 
País, tendo gerado cerca de 130 mil 
empregos desde 2012. A fonte acaba 
de ultrapassar a marca de 5 gigawatts 
(GW) de potência operacional no 
Brasil, somadas as usinas de gran-
de porte e os pequenos e médios 
sistemas instalados em telhados, 
fachadas e terrenos. Como os dados 
demonstram, a solar poderá ajudar, 
e muito, a retomada da economia e 
dos empregos do País. 

A exemplo do que já fez pela socie-
dade	brasileira	no	passado	próximo,	
a energia solar fotovoltaica está pre-
parada para alavancar a recuperação 
do Brasil, tanto em termos econômicos 
quanto sociais e ambientais.

(*) - É CEO da Renovigi; 
(**) - é CEO da Absolar; 

(***) - É presidente do Conselho de 
Administração da Absolar.

A energia solar, o coronavírus e a recuperação econômica


