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Por Pedro Dias

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Um cenário que não se imaginava para um ano que começou efer-
vescente, cheio de projetos e muito trabalho. Trabalhar em casa, no 
chamado home office, é a fórmula (e muitas vezes a única alternativa) 
para quem pode continuar exercendo sua atividade nesse tempo de 
isolamento social. A grande vantagem dos dias de hoje é que dispomos 
de ferramentas online, algumas delas com armazenamento em nuvem, 
que nos permitem trabalhar de qualquer lugar e acompanhar nossos 
negócios remotamente. Porém, o home office também apresenta alguns 
empecilhos, como a quebra da rotina, as distrações das atividades e 
a falta da equipe reunida.   

Gerenciar um negócio em home office

Segundo dados do Sebrae, 98% das empresas do estado de São Paulo 
são de micro e pequeno porte. No Brasil, esse número representa 99% 
do total. Mas, neste momento de crise e isolamento social, essas são as 
empresas que mais sofrem com seu fluxo financeiro. Muitas, inclusive, 
deverão fechar suas portas. A Cuidas têm se preocupado com a saúde 
financeira das empresas e desta forma, a equipe financeira da empresa 
desenvolveu do material que contém algumas dicas para se colocar em 
prática nesse momento e manter os pés no chão em meio à crise.   

Saúde financeira de uma PME
Nos últimos anos, o brasileiro acostumou-se a observar instituições 

públicas com certo receio e desconfiança, considerando o cenário polí-
tico desfavorável em termos de proximidade e identificação relacional. 
No entanto, recuperar a confiança do cidadão não é uma missão que 
deve ser encarada somente sob o punho administrativo de governos 
e prefeituras; as empresas podem e devem compartilhar desse prota-
gonismo em prol de mais transparência e acesso à informação.   

Promover a transparência pública

Freepik

Negócios em Pauta

Reabertura do Comércio 
Para colaborar com o varejista na reabertura de sua loja 

de modo que seu cliente se sinta seguro, é que a Associação 
Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o 
Varejo lança o Projeto ‘Loja + Segura’ (www.lojamaissegura.
com.br), que tem um guia com uma série de orientações 
de medidas a serem tomadas de prevenção à Covid-19, se-
guindo as normas da OMS e as melhores práticas adotadas 
nos mercados nacionais e internacionais, que reabriram o 
seu comércio. O lojista terá acesso a formulários online, 
que preenchidos comprovarão a adoção das medidas de 
proteção e darão o direito ao estabelecimento de usar o 
Selo ‘Loja + Segura’.     Leia a coluna completa na página 3

marisa.com/reprodução

NOVAS OPORTUNIDADES

POTENCIAL 
DE NEgóCIOS 

FORAM 
AUMENTADOS 
COM AS LIVES

    Leia na página 6

News@TI

Conteúdos para ajudar empreendedores com 
vendas e gestão no e-commerce

@Uuma maratona online com conteúdos educacionais 
para ajudar empreendedores com as vendas e gestão no 

e-commerce vai até o dia 19 de junho e acontece das 17h às 
19h com agenda pensada no empreendedor digital. A iniciativa 
é da startup Bling - (www.bling.com.br) - empresa que oferece 
sistema de gestão empresarial para PMEs e MEIs - em parceria 
com o Sebrae - Rio Grande do Sul. A Maratona - que será trans-
mitida pelo Youtube, com transmissão simultânea no canal do 
Bling e do Sebrae RS - traz a discussão de temas relacionados 
ao comércio eletrônico que serão apresentados por especia-
lista de diversas áreas. Entre as empresas convidadas estão: 
Mercado Livre, Google,Carrefour, B2W, Melhor Envio, Reclame 
Aqui, Arezzo, entrou outras (https://mailchi.mp/f675eb50806e/
bling-e-sebrae).   Leia a coluna  completa na página 2
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O trader é um 
profissional que vive de 
operações realizadas 
na Bolsa de Valores. Em 
inglês, trade significa 
“troca”. Ou seja, neste 
caso, o trader é alguém 
que vive de fazer trocas 
no ambiente da Bolsa de 
Valores

Essas trocas na realidade são 
as movimentações de ativos, 

via compra ou venda. A ideia é 
que o trader atue como um es-
pecialista nessas movimentações 
de mercado, seja defendendo 
seus próprios interesses, seja 
defendendo os de terceiros.

O que é preciso para se tor-
nar trader - Não há exigências 
técnicas para essa profissão, até 
porque qualquer pessoa com a 
situação regularizada pode operar 
no ambiente da Bolsa de Valores. 
Entretanto, é recomendável que o 
trader atue como um especialista, 
o que exige muita dedicação, de 
preferência, com a formação em 
uma escola de trading apta a en-
siná-lo a trabalhar com métodos.

Existe uma série de mecanismos 
que são úteis para quem investe 
em ações. Entre eles, pode-se citar 
a análise gráfica, o tape reading e o 
position trade. Estas metodologias 
servem como suporte, principal-
mente, para os procedimentos de 
maior risco. 

Basicamente, o trader preci-
sa dominar conceitos básicos 
de economia e ter boa noção 
de questões que envolvem a 
formação de preços dos ativos. 
Isso pode ser feito por qualquer 
pessoa vinda de qualquer área 

Conheça a profissão de Trader 
e como atuam na Bolsa
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de formação, mesmo 
que não seja de ciên-
cias exatas.

As ferramentas 
necessárias para 
o trader - É possí-
vel começar a atuar 
como trader apenas 
com um bom compu-
tador e uma conexão 
segura com a inter-
net. De preferência, 
uma conexão que 
garanta a agilidade 
no envio de dados 
para o ambiente da Bolsa de Va-
lores, uma vez que a velocidade 
nas operações pode ser um dife-
rencial nesse tipo de atividade.

Além disso, o trader só pode 
começar a operar a partir do 
momento em que abrir uma conta 
em uma corretora de valores. 
Neste caso, ele precisa apenas 
ter atenção aos custos envolvidos 
com as operações e optar por 
uma instituição que apresente 
diferenciais nesse sentido.

Em alguns casos, como na 
Genial Investimentos, existe 
uma série de funcionalidades 
para quem deseja começar com 

deles seja a definição de um valor 
máximo de prejuízo por dia.

Nesse contexto, surgem ferra-
mentas como o Stop Loss, referente 
ao limite de desvalorização. Esse 
tipo de recurso é um exemplo 
do que o trader pode usar na 
busca por um maior controle de 
riscos. O ambiente da Bolsa de 
Valores apresenta uma série de 
possibilidades nesse sentido, mas 
todas dependem de um profundo 
conhecimento do operador para 
apresentar melhores resultados.

A importância da ação es-
tratégica - É muito difícil que 
os resultados apareçam sem esta-
rem associados a uma estratégia 
bem elaborada. Principalmente 
quando a operação precisa ser 
feita em espaços reduzidos de 
tempo, como no Day Trade. Nes-
se tipo de prática, a negociação 
não leva mais do que um dia, 
o que exige do trader um jogo 
de cintura maior do que o do 
investidor que aplica pensando 
no longo prazo.

É preciso ir além do chamado 
“feeling” nesse contexto. Sendo 
mais indicado dominar procedi-
mentos que envolvem a análise de 
gráficos e estatísticas que as ações 
apresentam em conformidade 
com seus fundamentos. Quando o 
trader tem a disciplina necessária 
para tanto, ele trabalha com metas 
e critérios, tornando mais racional 
o seu dia a dia na Bolsa.

Do contrário, a incidência de 
erros é muito maior, pois sem uma 
base sólida para tomar decisões, 
qualquer oscilação pode levar a 
decisões equivocadas, gerando 
prejuízo para o profissional.

 
Fonte e mais informações: (https://

blog.genialinvestimentos.com.br)

O trader precisa 
dominar 
conceitos básicos 
de economia e 
ter boa noção 
de questões 
que envolvem 
a formação de 
preços dos ativos. 

maior segurança 
nesse mercado.

O risco na ativi-
dade profissional 
do trader - O maior 
risco é uma condi-
ção natural para o 
mercado de renda 
variável. Por isso 
mesmo, ela tende 
a oferecer os me-
lhores resultados. 
Cabe ao investidor 
assumir os riscos 
e partir em busca 

de seu sucesso. Não por acaso, 
é recomendável que o investidor 
iniciante comece por títulos de 
perfil conservador na renda fixa. 

Assim, dentro de um processo, 
recorra a soluções tidas como 
moderadas em um segundo 
momento. E somente em um 
terceiro momento avance rumo 
a ativos menos seguros e mais 
rentáveis, como o mercado de 
ações. Consequentemente, é 
fundamental que o profissional 
que se dedica a esse segmento, 
saiba lidar com riscos. O controle 
deles envolve uma série de en-
tendimentos. Talvez o principal 

Estátuas de Colombo 
Após ataques contra estátuas de 

racistas no Reino Unido e na Bélgi-
ca, manifestantes se voltaram con-
tra monumentos em homenagem 
a Cristóvão Colombo nos Estados 
Unidos. Em Richmond, uma estátua 
do explorador italiano foi derrubada 
e atirada em um lago. Já em Boston,  
manifestantes "decapitaram" uma 
escultura de Colombo. Para os ma-
nifestantes, o explorador simboliza 
o "genocídio" dos povos americanos 
nativos (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/potencial-de-negocios-foram-aumentados-com-as-lives/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-11-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-11-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-gerenciar-um-negocio-em-home-office/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-importancia-de-promover-a-transparencia-publica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-manter-a-saude-financeira-de-uma-pme-em-tempos-de-crise/
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Como lidar com as ameaças à infraestrutura 
crítica das indústrias brasileiras

Marty Edwards (*)

De acordo com o relatório de 2019 
do Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (IEDI), 

as empresas do setor de energia, como 
petróleo, gás e mineração, além do setor 
dos serviços de utilidade pública, como 
fornecimento de eletricidade, gás e água, 
utilizam cada vez mais a automação. A 
meta dessas empresas é atingir padrões 
internacionais de excelência e compe-
titividade.

Somente no segmento de petróleo e gás, 
a busca por inovação envolverá investi-
mentos superiores a BRL 30 bilhões até 
2025, segundo dados relatório de 2019 
do IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis.

É importante destacar que, junta-
mente com os aprimoramentos trazidos 
pela transformação digital, aumentou a 
superfície de ataque. A interconexão de 
dispositivos da Internet Industrial das 
Coisas (IIoT) e a convergência de TI e 
Operational Technology (OT) podem 
introduzir vulnerabilidades na infraestru-
tura crítica, um alvo para os criminosos 
cibernéticos. Os atacantes têm um forte 
interesse em ambientes industriais vin-
culados à infraestrutura crítica devido ao 
amplo impacto e aos ganhos monetários 
trazidos pelo crime cibernético, como o 
ransomware (sequestro de informações).

em que extensão seus ambientes de TI e 
OT estão expostos. Essa visão oferece o 
contexto necessário para remediar ade-
quadamente as ameaças. Isso ajudará a 
aprimorar a higiene cibernética no todo 
das organizações e a impedir que as ame-
aças impactem a infraestrutura crítica.

É importante que as organizações 
brasileiras que tiram proveito de OT 
compreendam o cenário moderno das 
ameaças. Um recente estudo feito por 
Ponemon e Siemens examinou esse setor 
e descobriu que 56% das organizações 
estudadas relataram no mínimo um ata-
que que envolveu perda de informações 
ou interrupção dos negócios nos últimos 
12 meses.

No passado, as redes do setor de OT 
eram compostas por equipamentos pro-
jetados para serem totalmente isolados 
(eletromagnética, eletrônica e fisicamen-
te) de todas as redes, incluindo sistemas 
locais e a Internet.

O problema é que esses sistemas de 
controle industrial (ICS) legados se 
tornaram um sério risco à segurança no 
mundo conectado. Hoje, a convergência 
de TI e OT, combinada com a rápida 
adoção da Internet das Coisas Industrial 
(IIoT) gerou novos vetores de ataque que 
não existiam anteriormente. Além disso, 
a integração entre ambientes de TI e OT 
pode criar pontos cegos, o que significa 
que uma violação em um ambiente pode 
abrir acesso ao outro ambiente.

Essa crescente conectividade entre TI 
e OT criou um enorme abismo na capaci-
dade de uma organização compreender 
verdadeiramente sua cyber exposure. 
Por isso, as soluções de segurança e os 
protocolos que abordam a convergência 
de ambientes de TI e OT devem ser 
integrados à estratégia de segurança ci-
bernética de uma empresa e não tratados 
como um problema separado.

Com a convergência TI/OT, poderão 
surgir novos problemas que exijam avan-
çadas práticas de segurança para avaliar 
ameaças com base no nível de risco. Uma 
vez que o pessoal de TI e OT precisa 
trabalhar coletivamente, recomenda-se 

o estabelecimento de um programa de 
segurança que inclua o seguinte:

Visibilidade de toda a empresa para 
rastrear todos os dados coletados.

Rastreamento de ativos que se estenda 
ao back end do controlador lógico pro-
gramável, mais conhecido como CLP, e, 
também, leve em consideração disposi-
tivos inativos.

Controles de configuração que re-
gistrem qualquer alteração de sistema 
operacional, firmware ou código.

Gerenciamento de vulnerabilidades 
baseado em riscos, que priorize e clas-
sifique as ameaças com base no risco.

Métodos de detecção e mitigação de 
ameaças que detecte anomalias com-
portamentais e use sistemas de regras 
baseados em políticas.

A convergência de TI e OT veio para 
ficar. À medida que mais organizações 
adotar a transformação digital, continu-
aremos a ver os dois mundos colidirem. 
Para ajudar a evitar um ataque ciberné-
tico ou uma violação de dados, as organi-
zações precisarão implementar melhores 
práticas de segurança que forneçam uma 
visibilidade unificada e baseada em ris-
cos para esses ambientes convergentes. 
Dessa maneira, as organizações usuárias 
de OT poderão enfrentar as ameaças e 
os riscos e, efetivamente, proteger sua 
infraestrutura crítica.

(*) É Vice-Presidente de Segurança para Operational 
Tecnology (OT) da Tenable.
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Segundo a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), o setor industrial foi responsável por 22% 
do PIB do Brasil em 2019. Este setor está passando por transformação digital e adota cada vez 
mais a Indústria 4.0

OpiniãO
Aumenta a inclusão 
digital da terceira 

idade durante pandemia

Falamos tanto na 
famosa revolução 
digital, mas como 
ficam as pessoas 
idosas nesse 
momento?

Uma coisa é fato: as 
estratégias das em-
presas estão sem-

pre com foco no digital, 
principalmente durante o 
momento em que estamos 
vivendo, em que os recursos 
digitais estão verdadeira-
mente salvando a nossa 
pele. Em março, as buscas 
por “como fazer compras 
on-line” cresceram 198% 
no Brasil, de acordo com 
dados internos do Google. 
Muitas vezes, deixamos de 
considerar os hábitos dos 
mais analógicos, mas essa 
informação deixa claro que 
nem todo mundo sabe fazer 
uma compra na internet. 

Com o objetivo de ajudar 
o público da terceira idade, 
principalmente durante a 
pandemia, algumas marcas, 
como Itaú e Banco do Bra-
sil, fizeram alguns vídeos 
tutoriais de como instalar o 
aplicativo, ensinando a este 
público a utilizar seus canais 
digitais. Esses imigrantes 
digitais não mudaram seus 
hábitos de uma hora para 
a outra, eles conheceram 
tarde a tecnologia e ainda 
não são muito próximos 
dela, por isso são mais acos-
tumados com o analógico. 

Essas pessoas usam a 
tecnologia pois são “obri-
gadas” e não a encaram 
com naturalidade, pois ob-
viamente está fora do que 
estão acostumados. Não 
é o seu habitat natural. É 
muito mais confortável ir 
presencialmente a um ban-
co resolver os problemas do 
que baixar um aplicativo e 
conseguir navegar por ele, 
já que viveram a vida inteira 
sem internet. 

Como assim agora, do 
nada, as empresas só fun-
cionam com prioridade no 
digital, sem sequer uma 
migração, uma transição? 
Não seria melhor falarmos 
em readequação e reeduca-
ção digital em vez de trans-
formação digital, pensando 
em inclusão? Afinal para 

essas pessoas, a tecnologia 
representa até mesmo uma 
ameaça, já que as empresas 
que são nativas digitais 
(compostas por um público 
que já nasceu em um am-
biente digital) muitas vezes 
não consideram os hábitos 
dos mais idosos. 

É o caso de empresas 
que do nada passam a fun-
cionar apenas por meio de 
aplicativos, com o uso de 
QR Codes ou alguma outra 
tecnologia. Isso faz parte de 
uma transformação forçada, 
já que muitas pessoas ainda 
não têm esses costumes e 
precisam de tempo para 
conseguirem se readequar 
aos novos modelos de ne-
gócios.

Ao terem uma experiência 
ruim com o digital, logo pa-
ram de considerar seu uso e 
só usam se forem obrigados, 
já que pensam que isso não é 
para eles. Essa é uma tama-
nha responsabilidade para 
os profissionais estrategis-
tas digitais: como fornecer 
uma boa experiência a este 
público, desacostumado 
com o digital, mas que ao 
mesmo tempo quer fazer 
compras on-line?

Pense em ferramentas 
intuitivas. Se você gera 
conteúdo na internet, não 
desconsidere este público 
que carece de informações 
mais claras e especificas. 
Cuidado também com o 
excesso de informações e 
poluição visual, que pode 
confundir ainda mais. Vale 
a regra da experiência do 
usuário: quanto menos 
cliques o usuário precisar 
dar para cumprir com um 
objetivo, melhor. 

E se você tem idosos por 
perto, tire um tempinho 
do seu dia para acompa-
nhar a navegação deles na 
internet e perceba como 
seu comportamento é dife-
rente dos nativos digitais. 
Pensando em tendências 
para o futuro, os assistentes 
virtuais por voz podem ser 
úteis no auxílio de pessoas 
com pouca intimidade com 
a web. Precisamos pensar 
mais na inclusão.

(*) - É professora do curso de 
Marketing Digital do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

Maria Carolina Avis (*)

News@TI
MPE Soluções anuncia parceria com a NVIDIA

@A MPE Soluções é a nova parceira comercial da NVDIA, líder em 
computação de inteligência artificial. “Com essa ação, ampliamos o 

portfólio de ofertas aos clientes de maneira significativa e ganhamos em 
autonomia e opções para ajudá-los a enfrentar os crescentes desafios 
de tecnologia de forma ainda mais consistente”, explica Jane Greco, 
diretora comercial da MPE Soluções. Pelo acordo, a MPE Soluções fica 
autorizada a comercializar todas as ferramentas da divisão NVIDIA 
Enterprise, que oferece uma série de tecnologias para negócios, como 
soluções para VDI em ambiente hiperconvergente HPE com Simplivity.

Aplicativo que detecta quando animal 
está sentindo dor

@Para solucionar a ausência de sinais claros e auxiliar no trata-
mento clínico, um grupo de pesquisadores da CESAR School e 

da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu, coordenados 
pelo professor e médico veterinário Stelio Luna, desenvolveram um 

aplicativo capaz de detectar em tempo real quando um animal está 
sentindo dor, dentro de uma escala mundialmente utilizada e validada. 
O aplicativo, gratuito, pode ser utilizado também pelos tutores, além 
de profissionais de veterinária. O objetivo é aprimorar a avaliação de 
dor animal e proporcionar mais qualidade ao atendimento clínico dos 
bichinhos, com a melhoria de protocolos anestésicos (http://www.
animalpain.com.br/).

Ingram Micro é nova distribuidora TeamViewer 
no Brasil
@A TeamViewer, fornecedora de tecnologias de conectividade remo-

ta com recursos de Realidade Aumentada e Internet das Coisas, 
anuncia a entrada das soluções TeamViewer ao Marketplace Cloud da 
Ingram Micro. A parceria integra o acordo global de distribuição firmado 
entre as duas empresas, e tem por objetivo capacitar a força de trabalho 
digital com a oferta das soluções TeamViewer de acesso remoto seguro, 
suporte, controle e colaboração online em tempo real ao maior número de 
pessoas em diferentes regiões do planeta (www.teamviewer.com/pt-br).

ricardosouza@netjen.com.br

Novo serviço de streaming leva 
peças teatrais e shows para as telas

O Clubinho de Ofertas, bilheteria 
online referência em teatro infantil 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
está lançando neste mês sua plata-
forma de streaming Clubinho Play. 
Voltada para o público infantil, o CP 
terá como conteúdo peças teatrais, 
shows musicais, atrações circenses, 
shows de mágica, contação de histó-
rias e atividades recreativas online. 
Em termos de assinantes, a expec-
tativa é que esse número chegue 
em 22 mil assinantes até dezembro.

Diferentemente do que acontecia 
com o Clubinho de Ofertas, que 
vendia, quase que exclusivamente, 
atrações do eixo Rio-São Paulo – com 
exceção para algumas produções 
em Curitiba, Salvador e Campinas 
-, o CP vai disponibilizar shows e 
espetáculos de todo o Brasil, au-
mentando ainda mais a divulgação 
de grupos e artistas que muitas vezes 
não têm a possibilidade de levar seus 
shows para outras cidades e estados. 
“Trabalhar com entretenimento pre-
sencial é muito diferente desse novo 
formato que estamos oferecendo. 
Agora, poderemos disponibilizar 
shows e espetáculos que, em outros 
momentos, não conseguíamos por 

estarem fora na nossa área física de 
atuação. Uma dessas novas atrações 
é a Cyntilante Produções, produtora 
de Belo Horizonte, que antes não 
fazia parte do nosso catálogo apenas 
por não estarem em nossa área de 
atuação. Mas, é claro, teremos tam-
bém os grupos e profissionais que 
foram enorme sucesso durante todos 
os anos no Clubinho, como os proje-
tos Beatles para Crianças e Grandes 
Músicos para Pequenos, o mágico e 
ilusionista Andrély, o grupo musical 
Violúdico, grandes companhias 
teatrais como Cia A´Dovalle, Zeus 
Produções, Topetão, entre outros”, 
comenta Grasiela Camargo, CEO do 
Clubinho de Ofertas.
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Com isso em mente, é importante ado-
tar uma postura proativa em relação à 
segurança cibernética, para proteger per-
manentemente a infraestrutura crítica e 
os ativos. Isso pode ser feito aprimorando 
a higiene cibernética, investindo em 
ferramentas de segurança inovadoras e 
equipando as equipes de segurança com o 
contexto necessário para entender quais 
ameaças estão enfrentando e que nível de 
risco cada ameaça impõe à organização.

No tocante à construção de uma 
estratégia de segurança cibernética, é 
importante as organizações mirarem os 
maiores fatores de risco e identificarem os 
ativos críticos. Frequentemente, é muito 
mais custoso sofrer uma violação do que 
investir proativamente em ferramentas 
de segurança e treinamento. As organiza-
ções necessitam de uma visão unificada 
e baseada em risco, mostrando onde e 

“É importante 
adotar uma postura 

proativa em relação à 
segurança cibernética, 

para proteger 
permanentemente a 

infraestrutura crítica e 
os ativos”
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investimentos da ordem de R$ 9,7 bilhões entre os próximos cinco e dez 
anos, com geração estimada de 60,4 mil empregos na região. A projeção 
é da Santos Port Authority, estatal responsável pela administração do 
Porto de Santos, que elaborou o novo planejamento portuário levando 
em consideração a necessidade de aumento de, aproximadamente, 
50% da capacidade do complexo santista até 2040, elevando-a para 
240,6 milhões de toneladas. Somente em obras, serão criados de 58 mil 
empregos nos próximos 5 anos, sendo 19,3 mil diretos, 9 mil indiretos e 
29,7 mil efeito-renda. Saiba mais: (www.portodesantos.com.br).

E - Esterilização de Ar
A Baumer, empresa brasileira que atua no segmento de soluções para 
o setor de saúde, lança sistema de esterilização de ar para hospitais, 
clínicas, consultórios, lojas de varejo, shoppings, escolas e demais 
espaços que queiram se adaptar ao ‘novo normal’ e oferecer segurança 
para pacientes e clientes com os planos de reabertura dos comércios 
municipais que começam a ser apresentados pelo país. O sistema 
Baumer Purifica é um equipamento de captura e tratamento de ar 
que reduz a carga viral e microbiana do ambiente, garantindo uma 
saída de ar 99,97% mais limpo do que em seu processo de entrada. 
A tecnologia complementa as medidas de combate à Covid-19. Saiba 
mais em: (www.baumer.com.br).

F - Ciência de Dados
A Alteryx, Inc., empresa que revoluciona os negócios através da ciência 
e análise de dados, lançou um novo programa chamado Advancing Data 
and Analytics Potential Together (ADAPT). Trata-se do mais novo pilar 
da iniciativa de responsabilidade social corporativa da empresa, Alteryx 
For Good, e oferecerá treinamento gratuito em ciência de dados para 
milhares de trabalhadores em todo o mundo em 2020. Cada graduado 
será certificado nos fundamentos da análise de dados por meio da Alteryx 
Core Certification e terá a oportunidade de avançar para o programa 
Udacity Nanodegree em análise preditiva. Para mais informações, visite 
(www.alteryx.com).

G - Bial Professor 
A escrita tem sido uma das principais ferramentas de comunicação. 
Mas, como vencer o medo do bloqueio criativo e escrever com técnica? 
A Curseria tem a resposta para isso. A partir deste mês, os alunos da 

A - Testes da Covid19 
A Thermo Fisher Scientific, líder mundial a serviço da ciência, aumentou 
sua capacidade de produção de testes da Covid19, método RT-PCR – Re-
verse Transcription Polymerase Chain Reaction, para atender à demanda 
global, incluindo a do mercado brasileiro, cujos casos da doença têm 
aumentado, exponencialmente, ainda sem ter atingido seu pico, segundo 
a OMS. Antes da pandemia, a empresa produzia 100 mil kits de testes, 
por semana, e agora tem capacidade para fazer 15 milhões no mesmo 
período. Para o Brasil, a Thermo Fisher tem disponíveis 3 milhões de 
testes, semanalmente, podendo aumentar a capacidade, dependendo 
da demanda dos laboratórios e órgãos de saúde. Saiba mais: (www.
thermofisher.com).

B - Temporários Aposentados 
O Ministério do Desenvolvimento Regional ampliou, até este domingo 
(14), o período de inscrições para o edital que possibilita a contrata-
ção de 249 profissionais que integrarão quadros técnicos da pasta por 
até 2 anos. Serão preenchidas posições para engenheiros, arquitetos 
e analistas administrativos. As vagas são destinadas exclusivamente 
a aposentados do Regime Próprio de Previdência Social da União. A 
admissão dos profissionais será feita por meio do chamamento público 
já disponível. Acesse o edital em: (http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/
edital-n-2-de-9-de-junho-de-2020-261098240).

C - Cuidados Paliativos 
A UFSCar está promovendo o I Curso de Especialização em Cuidados 
Paliativos, cujo objetivo é oferecer formação a profissionais de diversas 
áreas para qualificar sua atuação no cuidado a pacientes. As inscrições 
já estão abertas na plataforma box UFSCar (https://bit.ly/3bXbyOi) e o 
início das aulas está previsto para agosto de 2020. O Cuidado Paliativo  é 
compreendido pela OMS como um direito humano e deve estar inserido 
em políticas públicas de saúde como estratégia para garantir aumento 
da qualidade de vida, redução de sintomas e de aflições vinculadas à 
impossibilidade de cura e à proximidade da morte, além de favorecer a 
autonomia dos indivíduos e ampliar o suporte a familiares e cuidadores. 

D - Geração de Empregos
A implantação do novo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do 
Porto de Santos, em análise no Ministério da Infraestrutura, resultará em 

plataforma online poderão ter acesso ao curso “O Ato de Escrever”, 
ministrado por Pedro Bial, que pela primeira vez assume o papel de 
professor. Ao longo de 10 aulas online, o jornalista, escritor e apre-
sentador levará seus alunos por uma jornada que inclui, entre tantos 
outros pontos, técnicas para produzir um conteúdo rico de informações 
e coeso. Bial também apresenta a literatura como uma peça chave no 
desenvolvimento textual e de ampliação do repertório linguístico. Saiba 
mais em: (https://curseria.com).

H - Programa de Aceleração
O programa de aceleração parceiro da B3, Darwin Startups, abre 
inscrições para o seu Batch#9. A aceleradora, eleita a melhor do 
Brasil em dois anos consecutivos, 2018 e 2019, pela Associação 
Brasileira de Startups, oferece aos seus acelerados, capital, men-
tores e suporte para o desenvolvimento do negócio. A aceleradora 
busca startups nas áreas de Fintech, Big data & Analytics, Ti & 
Telecom para três meses de aceleração. As selecionadas recebem 
um investimento de R$ 200 mil com a contrapartida de 7% da star-
tup, podendo haver variação do valor e percentual de acordo com 
a maturidade do negócio. Os serviços oferecidos durante o período 
de aceleração podem chegar a R$ 500 mil em benefícios, entre eles 
acesso a Cloud Service, CRMs e ferramentas de marketing. Mais 
informações: (http://www.b3.com.br/).

I - Capacitação Profissional
O Instituto Bold está com inscrições abertas para estudantes e profis-
sionais. A capacitação, que vai de julho a dezembro, visa preencher a 
lacuna entre o que as escolas oferecem e o que as organizações buscam, 
desenvolvendo habilidades como pensamento crítico, comunicação e 
trabalho em equipe, a partir de projetos reais. O ‘Programa de Acelera-
ção’ tem duração de cinco meses com mais de 300 horas de capacitação 
prática com a participação de empresas e convidados, em três jornadas 
de aprendizado. Ao final do treinamento, os que mais se destacarem po-
dem ser encaminhados para vagas de estágio ou emprego em empresas 
parceiras e receber mentoria e formações adicionais. Mais informações: 
(www.institutobold.com).

J - Carreira & Mercado
O Instituto Êxito de Empreendedorismo, instituição beneficente que 
investe no desenvolvimento da educação empreendedora no Brasil, 
acaba de estrear o canal ‘Empreenda com Êxito’, dentro do portal iG. O 
novo site traz diversas seções com conteúdos sobre empreendedorismo, 
carreira, mercado, desenvolvimento pessoal e profissional, além de cursos 
online gratuitos oferecidos pela plataforma do Instituto. O canal é mais 
uma iniciativa de fomento à educação empreendedora e estímulo ao 
desenvolvimento do espírito empreendedor no Brasil. “Nosso objetivo 
no Instituto é impactar a vida de 1 milhão de jovens em até cinco anos”, 
explica o fundador e presidente do Êxito, Janguiê Diniz. 

Mercado de auditorias 
e certificações será outro 

após a pandemia

Como a pandemia 
do Coronavírus 
vai impactar para 
que o mercado 
de auditorias e 
certificações abracem 
de vez a cultura 
digital

Desde que a Organi-
zação Mundial da 
Saúde (OMS) de-

clarou, em 11 de março, 
que estamos vivendo uma 
pandemia do novo Coro-
navírus, empresas vêm 
buscado alternativas para 
lidar com os diversos tipos 
de impactos sobre suas 
operações. 

Um ponto de atenção 
dentro das organizações 
tem sido a continuidade 
dos processos de emissão 
e renovação de certifica-
ções - essenciais para o 
funcionamento de muitos 
negócios. O Inmetro já 
havia implementado, em 
2019, algumas normativas 
relacionadas a trabalho 
remoto, que vinham sendo 
aplicadas pontualmente. 
Contudo, foi por meio do 
Ofício Circular nº 5/2020/
DICOR/CGCRE-Inmetro, 
de 25 de março, que o 
mercado encontrou um ca-
minho para manter o fluxo 
dessas atividades. 

As certificadoras pas-
saram a ter autorização 
para fasear eventos, sem 
prejuízo à qualidade da 
acreditação. Também re-
ceberam sinal verde para 
realizar auditorias remotas, 
via Skype, Teams, Zoom ou 
ferramentas semelhantes 
que permitam o compar-
tilhamento de telas, bem 
como postergar as visitas 
em campo para depois do 
surto da Covid-19. 

Em paralelo, a autar-
quia federal flexibilizou 
prazos: caso o calendário 
de recertificação fique 
comprometido por motivos 
exclusivamente relaciona-
dos à pandemia, haverá 
uma extensão da validade 
em até seis meses após a 
data original de vencimen-
to. Incluem-se no ofício as 

certificações dos Sistemas 
de Gestão de Qualidade 
(SGQ) ISO 9001, Ambiental 
ISO 14001 e PBQP-H/SiAC 
- Sistema de Avaliação da 
Conformidade. 

As medidas são bem-vin-
das, visto que a acreditação 
de produtos e serviços, 
além de atestar o complian-
ce com requisitos regulató-
rios, também garante maior 
vantagem competitiva e 
melhor posicionamento de 
mercado. Estes são elemen-
tos extremamente valiosos, 
principalmente agora. 

Quando se opta pela 
auditoria a distância, a 
certificadora cria um cro-
nograma, de forma que 
os procedimentos sejam 
divididos em duas etapas: 
a primeira inclui todas as 
ações remotas, enquanto a 
segunda embute as futuras 
verificações presenciais. 
Essa forma de conduzir 
os trabalhos é vantajosa 
porque adianta ou man-
tem processos em curso, 
de modo que, ao final da 
pandemia, a conclusão e 
emissão de documentos 
permanecem ágeis para as 
empresas. 

Certamente, a segurança 
da informação e o controle 
dos dados devem receber 
atenção, sobretudo nas 
organizações que ainda não 
se transformaram digital-
mente. Ainda assim, cabe 
destacar que os únicos do-
cumentos compartilhados 
nessas acreditações online 
são aqueles relacionados 
aos sistemas de gestão 
- portanto, arquivos não 
confidenciais. Experiências 
recentes demonstraram a 
confiabilidade da solução. 

A tecnologia, que hoje 
viabiliza trabalhos de acre-
ditação em caráter de 
excepcionalidade, deve 
se incorporar a práticas 
corriqueiras. Geralmente, é 
assim que acontece: torna-
se um caminho sem volta. 
A pandemia abre, portanto, 
uma oportunidade para que 
organizações abraçam de 
vez a cultura digital. 

(*) - É gerente de operações na TÜV 
Rheinland (www.tuv.com). 

Mayara Zunckeller (*) 

Os dados foram levan-
tados pela Conver-
sion, consultoria de 

performance & SEO, utili-
zando dados da plataforma 
SimilarWeb para contabiliza-
ção de número de visitantes.

No cenário analisado, 
destacaram-se os seguintes 
setores com os respectivos 
aumentos, em comparação 
ao início da pandemia: 1. Ele-
trônicos (136,72%); 2. Moda 
(95,27%); 3. Casa & Móveis 
(85,39%); 4. Pet (65,56%) 
e 5. Comida (61,40%). Ape-
nas o setor de Turismo caiu 
(79%). “As pessoas estão 
mais em casa e começaram 
investindo em itens essen-
ciais ou que não puderam 
ser comprados no varejo 

A pandemia acelerou fortemente o e-commerce, criando uma 
nova corrida pelas vendas online entre as empresas.

co
nv

er
si

on
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

Com a onda de protes-
tos nos Estados Unidos 
contra o racismo, que 
se desencadeou após a 
morte de George Floyd, 
questiona-se como o país 
deve ficar. Apesar do ce-
nário controverso, o país 
apresentou dados surpre-
endentes quando se trata 
de desemprego, reduzin-
do cerca de 1,4% da taxa 
que no mês anterior batia 
14,7%. Mesmo com dados 
positivos, o país segue 
temeroso acerca de uma 
nova onda da Covid-19 por 
conta dos protestos. 

Para Jefferson Laatus, 
Estrategista-Chefe do 
Grupo Laatus, a onda 
de protestos não afetou 
significativamente o mer-
cado de forma negativa. 
“Os últimos acontecimen-
tos como protesto, não 
tiveram nenhum tipo de 
impacto, pelo menos não 
negativo, porque é uma 
pauta interessante e que 
ganhou popularidade”. 
Segundo pesquisa Ipsos, 
a maioria dos americanos 
são a favor dos protestos, 
o que de acordo com 
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Perfumes e roupas 
lideram lista de 
presentes para Dia 
dos Namorados

A Toluna, fornecedora líder 
de insights do consumidor sob 
demanda, realizou uma pesqui-
sa para verificar como as pes-
soas estão se preparando para 
celebrar o Dia dos Namorados 
durante o período de isolamen-
to social. Na pesquisa realizada 
com 864 pessoas entre os dias 
5 e 8 de junho, foi constatado 
que, entre as pessoas que 
estão em um relacionamento, 
a maioria (70%) irá mudar a 
forma de comemorar o Dia dos 
Namorados neste ano. 

Desta vez, 77% desse grupo 
irá comemorar em casa na 
companhia de seu parceiro; 
10% irá comemorar de forma 
virtual, através de conferência 
de vídeo; e 6% planeja visitar seu 
namorado(a). Além disso, 52% 
dos respondentes disseram que 
vão preparar um jantar especial, 
e 33% pedirá comida de restau-
rante através de aplicativos.

Os presentes mais citados 
pelos entrevistados foram per-
fumes (38%), roupas (35%), 
chocolates (28%), sapatos 
(17%), maquiagem e cosmé-
ticos (16%) e flores (13%). A 
maioria - 44% - afirmou que está 
gastando menos com o presente 
do que no ano passado, enquan-
to 31% disse que gastou mais, e 
22% indicou que a despesa foi 
igual à de 2019. Fonte e mais 
informações: (www.tolunacor-
porate.com).

E-commerce no Brasil cresce 
51% durante pandemia

No último mês (maio), os principais sites de e-commerce brasileiros registraram 1 bilhão de visitas 
e um crescimento médio de 51% na sua audiência em relação a fevereiro, período anterior à pandemia

ra-se uma nova corrida pelo 
e-commerce, que se tornou 
a única modalidade de ven-
das para muitos varejistas. 
Durante a pandemia, o e-
commerce foi o único canal 
de vendas para praticamente 
todos os varejistas (B2C – 
Business to Consumer) e 
até indústrias, que chegam 
ao online pela modalidade 
de vendas conhecida como 
D2C (Direct to Consumer). 

Pensando nesse movimen-
to, a Conversion preparou 
um guia para e-commerce 
(https://www.conversion.
com.br/blog/o-que-e-ecom-
merce/), que traz as melho-
res práticas para operação, 
site e marketing de sites de 
comércio eletrônico. 

tradicional, que se encontra 
fechado”, afirma Diego Ivo, 
CEO da Conversion. “A pan-
demia acelerou fortemente o 
e-commerce e vai criar uma 
nova corrida pelas vendas 

online entre as empresas”.
Seguindo a linha de empre-

sas como Amazon, Facebook 
e Apple, que já superaram 
seu valor de mercado pré-
Coronavírus, no Brasil espe-

O mercado financeiro está olhando a reabertura da economia 
não só nos EUA, mas também em outros países.

Laatus, reforça a falta de 
impactos negativos dos 
protestos quando se fala 
sobre a população. 

“Saiu uma pesquisa di-
zendo que 64% dos ame-
ricanos aprovavam as 
passeatas e protestos, 
apenas 23% achou coeren-
te a atitude do Trump de 
querer colocar o exército 
nas ruas”. Com as notícias 
sobre vacinas para o novo 
Coronavírus e a reabertura 
das economias como estí-
mulo, o mercado financeiro 
tem ficado positivo. Laatus 
aponta que os aconteci-

mentos não precificaram 
as coisas no mercado fi-
nanceiro, já que o mesmo 
está focado na reabertura 
dos mercados. 

“Mas essas coisas não 
fizeram preço no merca-
do, até porque o mercado 
financeiro está olhando 
a reabertura das econo-
mias e para os estímu-
los, não só os EUA, mas 
também os outros países, 
como Japão e União Euro-
peia, isso irriga bastante 
a economia e ajuda na 
retomada”, finaliza (AI/
Gueratto Press).
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Como fica a 
reforma tributária com 

a pandemia?

A reforma tributária já 
é uma discussão antiga. 
O Brasil é o país com 
uma das mais altas 
cargas tributárias do 
mundo 

Por aqui, trabalha-se 
mais de cinco meses 
– 153 dias, para ser 

específico – apenas para 
pagar impostos. Somente no 
restante do ano recebemos 
para nós mesmos. Após tur-
bulências econômicas vividas 
nos últimos anos, somos agora 
acometidos pelos impactos 
da pandemia da Covid-19, 
que nos faz estar cada vez 
mais perto de um colapso no 
sistema financeiro. 

Algumas medidas emergen-
ciais foram tomadas, mas o 
que se espera agora são outras 
medidas rápidas para conter 
o agravamento da crise, sob 
pena das empresas fecharem 
as portas e trabalhadores 
perderem seus empregos. 
Contudo, há um projeto na 
Câmara que propõe a cria-
ção de um Super Refis para 
dívidas contraídas até o fim 
da pandemia. O texto prevê 
o parcelamento de débitos 
tributários e o perdão de até 
90% de multas. 

Na prática, a proposta de-
sonera empresas e pessoas 
físicas de pagar os débitos 
contraídos até dezembro, 
quando termina o Estado 
de calamidade pública de-
cretado pelo governo. Mas é 
preciso ser mais estratégico 
que isso, afinal, nem todas as 
empresas conseguirão provar 
que deixaram de pagar um 
tributo por falta de condições. 
Outra medida estudada pelo 
governo é a volta da chamada 
Carteira Verde Amarela, com 
modelo de aposentadoria por 
capitalização. 

Com ela, os empresários 
estariam desobrigados de uma 
série de encargos e poderiam 
destinar o valor economizado 
na manutenção da atividade 
empresarial, ou até mesmo 
em novos investimentos na 
empresa, quitação de dívi-
das ou contratação de mais 
colaboradores, aumentando 
a geração de emprego. 

A ideia de incluir novos tra-
balhadores no novo regime de 
Previdência, excluindo a con-
tribuição previdenciária sobre 
suas folhas de pagamento, 
pode aliviar o caixa de muitas 
empresas, tendo em vista que, 

no Brasil, a maioria delas se 
utiliza de muita mão de obra 
e ainda pouca automação de 
processos.

Porém, o que é preciso ter 
em mente neste momento, 
é aliar qualquer proposta a 
uma política de manutenção 
de empregos, como no caso 
da MP 936, que permitiu às 
empresas reduzir a jornada 
de trabalho e o salário dos 
empregados a fim de garantir 
a estabilidade do trabalhador. 
Nesse caso, o governo entrou 
com um subsídio de R$ 51,6 
bilhões, bancando parte dessa 
redução salarial.

Enquanto novas alterna-
tivas e benefícios tributá-
rios não estão disponíveis, 
as empresas precisam ter 
atenção redobrada à forma-
ção de dívidas tributárias e, 
dentro das possibilidades de 
caixa, fazer parcelamentos 
ou administrá-las de outra 
forma. Ser assessorado por 
uma consultoria jurídica, 
financeira e contábil, neste 
momento, é imprescindível 
para atravessar a crise com o 
menor desgaste possível. 

Esse tipo de assessoria 
tributária irá identificar quais 
impostos podem ser objeto 
de parcelamentos e quais 
outros realmente precisam 
ser pagos em dia, sob risco 
de repercussão penal. A aná-
lise dos possíveis acréscimos 
financeiros da dívida tributá-
ria pelo atraso, como multa 
e juros, é importante para 
projetar pagamentos futuros 
adequados ao fluxo da caixa 
futuro da empresa.

Os empresários estão imer-
sos em problemas e preocupa-
ções, quando o ideal era que 
eles estivessem focados em 
maneiras de redimensionar 
seus negócios, desenvolver 
novos produtos, entender as 
expectativas de seus clientes 
e como podem atendê-las. É 
importante dividir as respon-
sabilidades para resolvê-las 
sem maiores transtornos.

De modo geral, é preciso 
uma grande aliança entre 
governo, empresas e traba-
lhadores, de modo a garantir 
emprego e renda, além de 
dar uma sobrevida às com-
panhias. Somente assim, po-
deremos continuar firmes até 
que se promova uma reforma 
tributária mesmo em meio à 
pandemia.

(*) - É advogado especialista 
em Direito Tributário e líder 

da área tributária do Marcos 
Martins Advogados.

 Ângelo Ambrizzi (*)

O isolamento social que está em curso atualmente, 
como uma medida preventiva ao novo Coronavírus, 
tem tido um impacto majoritariamente negativo na 
economia. Muitos negócios deixaram de funcionar, re-
duziram sua operação ou passaram a trabalhar apenas 
por delivery, como restaurantes. 

Nesse cenário de muita incerteza, parte da popula-
ção sofreu redução de salário ou até mesmo perdeu o 
emprego. Por essa razão, o Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Varejo e Mercado de Consumo (IBEVAR), 
traz algumas dicas para cuidar das finanças pessoais 
nesta crise. 
 1) Tabele seu orçamento - Fazer uma lista com 

todos os gastos fixos mensais como eletricidade, 
água, aluguel, internet, telefone e TV para se ter 
uma noção exata de quanto se gasta por mês é 
uma boa estratégia, assim é possível enxergar 
melhor onde se gasta o dinheiro e administrá-lo 
da melhor maneira possível nesta crise. 

 2) Reduza os custos - Avalie a tabela dos gastos e 
veja onde pode acontecer uma redução ou corte 
de despesas. Economista e presidente do IBEVAR, 
Claudio Felisoni de Angelo, afirma que essa etapa 
faz toda a diferença. Algo interessante de se fazer 
é tentar diminuir os gastos fixos, como aluguel, 
conversando com imobiliária ou proprietário e 
fazendo uma proposta de redução. 

  Além disso, cortar consumos que não são de pri-
meira necessidade, como streamings, academia e 
clubes de assinatura também pode ser uma alter-
nativa. Aproveite para consumir o maior número 
possível de informações gratuitas, já que muitas 
empresas e plataformas disponibilizaram seus 
conteúdos online neste período. 

 3) Não faça grandes dívidas - Se está pensando 
em trocar de carro, celular ou adquirir algum ou-
tro item com preço mais alto, espere. Adie essas 
decisões por alguns meses, uma vez que não é 
recomendável fazer compras parceladas e ficar 
com pendências a longo prazo em um momento 
de incertezas. 

  Ficar tanto tempo em casa pode despertar um 
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Organize-se para garantir um futuro melhor e mais seguro 
para seu orçamento.

O novo canal de venda 
também será adota-
do pelos artesãos do 

Nordeste, que já procuram 
as vendas online para en-
frentar a crise, que afetou 
a economia do país e do 
mundo, atingindo prin-
cipalmente os pequenos 
negócios.

Um dos segmentos das 
IG beneficiado com a pan-
demia foi o de vinhos, 
principalmente do Sul do 
país. “Produzimos uma 
vez por ano e essa safra de 
2020 aconteceu quando 
ainda não tinha a crise do 
Coronavírus”, conta Jaime 
Milan, consultor da Apro-
vale, entidade gestora da 
Denominação de Origem 
Vale dos Vinhedos, no Rio 
Grande do Sul. “O vinho 
passou a ser a bebida da 
quarentena e por isso 
passou a ter uma grande 
comercialização, princi-
palmente no e-commerce”, 
comemora.

Ao contrário do vinho, o 
comércio de queijo da IG 
Canastra, em Minas Gerais, 
teve uma queda no início da 
fase de isolamento social. 
Muitas micro e pequenas 
empresas da região dimi-

Um dos segmentos das IG beneficiado 
com a pandemia foi o de vinhos.
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: JERRY ADALBERTO DE LIMA, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 25/06/1971, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edgard de Lima e de Nair 
Despezi de Lima. A pretendente: CASSIA CRISTINA GREGHI, profissão: esteticista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/09/1967, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jayme Greghi e de 
Maria Antonia de Faria.

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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:

A pretendente: TATIANE RODRIGuES DA SILVA, profissão: supervisora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flaviano Rodrigues da Silva e de Al-
demira Leite Bizerra. A pretendente: JuLIANE SuELLEN BARBOSA DOS SANTOS, 
profissão: monitora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson 
Aparecido Faria dos Santos e de Daniela Aparecida Barbosa.

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: REGINALDO VERGILIO, profissão: funcionário público federal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Batista Vergilio e de Idilazir Etelvina de 
Paula Vergilio. A pretendente: NILDECI MARQuES DOS SANTOS FREIRE, profissão: 
agente de correios, estado civil: solteira, naturalidade: Calumbi, PE, data-nascimento: 
02/07/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilberto Marques dos 
Santos e de Neide Maria Freire Marques.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Indicações Geográficas estão criando 
novas formas de vender seus produtos
Em meio à crise causada pelo novo Coronavírus, os produtores das Indicações Geográficas (IGs) também 
estão procurando novas alternativas e uma delas é o e-commerce e as redes sociais, como já vem 
acontecendo com as vinícolas do Vale dos Vinhedos e os produtores de queijo da Canastra

Instituto do Bordado Filé 
da IG da Região das La-
goas Mundaú-Manguaba, 
de Alagoas (Inbordal). 
“Temos que nos reinven-
tar e nos adaptar a esse 
momento”, diz a artesã, 
que também está criando 
uma plataforma de comér-
cio online. Mas tanto o 
segmento de vinhos como 
o do queijo e artesanato 
acreditam na retomada do 
turismo em suas regiões. 

Segundo os produtores, 
em todos os municípios 
onde estão localizadas as 
Indicações Geográficas, as 
prefeituras já estão adotan-
do protocolos de segurança 
e higiene para receber 
visitantes em breve, acre-
ditando no potencial das 
IGs para atrair turistas que 
querem conhecer produtos 
diferenciados e únicos, 
vivenciar a experiência de 
produção e mergulhar na 
cultura desses territórios. 

Confira o debate sobre 
Indicações Geográficas 
e as oportunidades para 
os produtos típicos do 
Brasil no canal do Sebrae 
no Youtube (https://www.
youtube.com/watch?v=-
Z-YH97JTo30&t=147s).

nuíram a produção nesse 
período. Mas, segundo João 
Carlos Leite, presidente da 
Associação dos Produtores 
de Queijo Canastra (Apro-
can), apesar da diminuição 
das encomendas pelas lojas 
de queijos e da queda nos 
preços nesse período, os 
negócios estão sendo re-
tomados.

“Tivemos que modificar 
a logística e uma das alter-
nativas foi o e-commerce, a 
venda pelo WhatsApp e ou-
tros canais digitais”, explica 
o produtor, ressaltando 
que até mesmo os valores 
antes cobrados estão sendo 

retomados. “Hoje já está 
faltando queijo”, observa. 
No Nordeste, o principal 
prejudicado com a crise foi 
o segmento do artesanato. 
Por conta disso, muitos ar-
tesãos procuraram outras 
alternativas para sobrevi-
ver à crise. Exemplo disso 
foram as mulheres que tra-
balham com o bordado-filé, 
um dos produtos típicos 
de Alagoas e uma fonte de 
renda de muitas famílias 
do estado. 

“Muitas artesãs estão 
fazendo máscaras e en-
feites”, conta Petrúcia 
Lopes, vice-presidente do 

Como organizar as finanças 
pessoais neste momento crítico

certo consumismo nas pessoas, uma vez que 
muitas podem ter um pouco mais de tempo livre. 
Com a crise, é fundamental se perguntar antes de 
comprar algo se o item é realmente necessário e 
se tem um preço acessível para o momento. 

 4) Crie uma reserva de emergência - O propósito 
da reserva de emergência é que o indivíduo passe 
por uma situação inesperada de grandes gastos 
com certa tranquilidade, sem precisar pedir em-
préstimos e ficar endividado. Por isso, é importante 
sempre separar parte da renda, se possível, para 
esse destino, se prevenindo de futuros imprevistos. 

O importante, aqui, é criar o hábito de guardar dinhei-
ro, independentemente do montante. É claro que neste 
momento, não será possível desprender uma grande 
parcela de sua renda mensal na reserva de emergência, 
mas pode ser uma boa hora para entender a importân-
cia de economizar e se sentir um pouco mais seguro. 

“Estamos em uma hora de grande preocupação, mas 
que não irá durar para sempre, pois toda crise sempre 
tem um fim. Por isso, organize-se e tome todos os cui-
dados recomendados, para garantir um futuro melhor 
e mais seguro para seu orçamento familiar”, conclui 
o presidente do IBEVAR, Claudio Felisoni de Angelo. 
Fonte e mais informações: (www.ibevar.org.br).

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATuRAIS 

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

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

O pretendente: THIAGO SILVA PEREIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão secu-
ritário, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 04/06/1988, residente e 
domiciliado em São Miguel Paulista, São Paulo - SP, filho de Edmilson Pereira Costa 
e de Vera Lucia da Silva Cunha. A pretendente: ELIENE ALVES DE SOuZA, estado 
civil divorciada, profissão aposentada, nascida em Juazeiro - BA, no dia (22/11/1965), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Euclides Maximo de 
Souza e de Jandira Alves de Souza.

O pretendente: DENIS HERNANDES LOPEZ, estado civil solteiro, profissão analista de 
marketing, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 15/02/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Nieblas Lopez e de Eli-
zabeth Hernandes Lopes. A pretendente: CAROLINA DOS SANTOS MARTINS, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Suzano - SP, no dia (26/08/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcelo Soares Martins 
e de Jucele dos Santos.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados do exercicio em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)
Demonstrações dos resultados abrangentes do exercicio

 em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores expressos em reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
 de 2019 e 2018 (valores expressos em reais) - Método indiretoAtivo            2019           2018

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa   79.248   518.228 
Títulos e valores mobiliários   562.752   680.684 
Contas a receber   29.326.768   28.947.811 
Estoques   41.172.671   28.669.627 
Impostos a recuperar   20.113.698   5.212.720 
Demais contas a receber     2.633.882     3.415.511 
Total do ativo circulante   93.889.019   67.444.581 
Ativo não circulante   
Impostos a recuperar   -   52.800 
Reinvestimento (ADENE)   3.355.024   3.174.119 
Depósitos judiciais   757.490   1.046.556 
Imposto de Renda e CSLL diferidos   505.242   1.934.448 
Demais contas a receber            22.367                     - 
        4.640.123       6.207.923 
Investimentos   15.390   15.390 
Imobilizado   208.425.759   210.839.550 
Intangível     10.714.342             5.753 
    219.155.491   210.860.693 
Total do ativo não circulante   223.795.614   217.068.616 
Total do ativo   317.684.633   284.513.197 

Resultado bruto              2019             2018
Receita operacional líquida   488.004.152   330.374.566 
Custo dos serviços prestados
 e vendas de mercadorias   (459.625.227)  (309.534.858)
Lucro bruto   28.378.925   20.839.708 
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais   (13.216.060)  (13.424.585)
Comerciais   (3.444.614)  (3.152.136)
Outras receitas operacionais   1.728.628   8.707 
    (14.932.046)  (16.568.014)
Resultado operacional   13.446.879   4.271.694 
Resultado financeiro
Receitas financeiras   1.327.811   796.963 

Despesas financeiras   (2.741.028)  (1.817.881)
      (1.413.217)     (1.020.918)
Resultado antes dos 
impostos sobre o lucro   12.033.662   3.250.776 
Imposto de renda e Contribuição social
Imposto de Renda e CSLL - corrente   (1.853.287)  (490.735)
Imposto de Renda e CSLL - diferido   (1.042.534)  (51.048)
    (2.895.821)  (541.783)
Resultado líquido do exercício   9.137.841   2.708.993 
Resultado por ação (em reais R$)   
Quantidade de ações no exercício   1.222.703   1.222.703 
Resultados básico e diluido por ação   7,47   2,22 

Resultado líquido do exercício           2019            2018
Lucro líquido do exercício 9.137.841    2.708.993 
Ajuste de avaliação patrimonial          (750.599)    (806.878)
Total do resultado abrangente do exercício  8.387.242      1.902.115 

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório do Auditores Independentes, estão 

a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia

Fluxo de caixa das atividades operacionais            2019            2018
Resultado antes do IRPJ e da CSLL  12.033.662   3.250.776 
Ajustes para conciliar o resultado
 antes dos impostos sobre o lucro 
Depreciações e amortizações  4.506.151   4.222.241 
Arrendamento mercantil  4.852.825   - 
Resultado líquido de ativo imobilizado alienado  430.524   - 
Encargos financeiros sobre financiamentos  292.589   645.370 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (127.560)  20.992 
Provisão (reversão) para contingências  (211.100)  59.472 
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos  
Contas a receber  (251.397)  16.739.552 
Estoques  (12.503.044)  (4.917.320)
Impostos a recuperar  (14.848.178)  (2.876.713)
Demais contas a receber  578.357   (2.000.185)
Depósitos judiciais  289.066   (427.496)
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos  
Fornecedores  15.362.328   6.759.744 
Obrigações trabalhistas e tributárias  1.025.391   (2.122.301)
Demais contas a pagar  11.235.164   76.979 
Imposto de Renda e CSLL pagos  (1.853.287)  (490.735)
Caixa líquido proveniente das
 aplicado nas atividades operacionais  20.811.491   18.940.376 
Fluxo de caixa das atividades de investimento  
Aquisições de ativo imobilizado e intangível  (18.084.298)  (4.691.753)
Caixa líquido proveniente das aplicado
 nas atividades de investimento  (18.084.298)  (4.691.753)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento  
Amortização de empréstimos  (2.410.103)  (9.731.043)
Com acionistas  
Incentivo fiscal IRPJ-Sudene  368.669   - 
Distribuição de lucros pagos  (1.242.671)  (3.397.250)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de financiamentos  (3.284.105)  (13.128.293)
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa   (556.912)  1.120.330 
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes  
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do exercício  1.198.912   78.582 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  642.000   1.198.912 
Aumento (redução) líquida de
 caixa e equivalentes  (556.912)  1.120.330 

Passivo e patrimônio líquido              2019            2018
Circulante 
Empréstimos e financiamentos   1.690.233   2.127.175 
Fornecedores   57.565.413   42.203.085 
Obrigações trabalhistas e tributárias   9.120.851   8.095.459 
Dividendos a pagar   836.331   - 
Demais contas a pagar   706.172   97.166 
Arrendamento mercantil   4.292.450   - 
Total do passivo circulante    74.211.450    52.522.885
Passivo não circulante   
Empréstimos e financiamentos   2.538.722   4.219.294 
Imposto de Renda e CSLL diferidos   37.449.456   37.836.128 
Provisão para contingências   651.572   862.673 
Reinvestimento (ADENE)   1.433.811   1.701.026 
Arrendamento mercantil       6.600.923                     - 
Total do passivo não circulante     48.674.484     44.619.121 
Patrimônio líquido
Capital social   115.000.000   115.000.000 
Ajuste de avaliação patrimonial   72.696.003   73.446.602 
Reserva de luros   1.572.434   - 
Lucro/Prejuizo acumulado   5.530.262   (1.075.411)
Total do patrimônio líquido   194.798.699  187.371.191
Total do passivo e patrimônio líquido   317.684.633   284.513.197 

FERROLENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
C.N.P.J. (MF) sob nº 61.881.017/0001-90

Relatório da Administração

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)
    Ajuste de         Reservas de lucros   (Prejuízo)  
    Avaliação  Incentivos  Lucros  
    Capital social   Patrimonial      legal       Fiscais   acumulado              Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2017       115.000.000       74.253.480       -      -     (1.713.269)  187.540.211 
Dividendos complementares aprovados em AGO   -   -   -   -   (635.763)  (635.763)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial   -   (806.878)  -   -   806.878   - 
Lucro do exercício   -   -   -   -   2.708.993   2.708.993 
Reserva legal   -   -   144.906   -   (144.906)  - 
Incentivo Fiscal IRPJ - Sudene   -   -   -   617.753   (617.753)  - 
Distribuição de lucros aprovados pela Diretoria   -   -   -   -   (2.242.250)  (2.242.250)
Absorção de reserva de lucros com prejuízo acumulado                          -        -   (144.906)  (617.753)        762.659    - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018       115.000.000   73.446.602                -                -   (1.075.411)  187.371.191 
Incentivo Fiscal IRPJ - Sudene   -   -   -   -   368.669   368.669 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial   -   (750.599)  -   -   750.599   - 
Lucro do exercício   -   -   -   -   9.137.841   9.137.841 
Reserva legal   -   -   437.684   -   (437.684)  - 
Incentivo Fiscal IRPJ - Sudene   -   -   -   1.134.750   (1.134.750)  - 
Distribuição de lucros aprovados pela Diretoria                          -       -               -        -   (2.079.002)   (2.079.002)
Saldos em 31 de dezembro de 2019       115.000.000    72.696.003   437.684   1.134.750      5.530.262   194.798.699 

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.as, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018. 

Diretoria
João Luciano Granado - Diretor Presidente

Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente
Contador

Júlio da Rocha Ribeiro - CRC 1.SP152.060/O-2

Transnovag Transportes S/A
CNPJ/MF nº 55.890.016/0001-09 

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.as, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em  Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)
   Reservas 
 Capital Ajuste de Reserva (Prejuízo)/lucro
 social avaliação patrimonial legal líquido acumulado Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 28.150.000 582.371 - (2.127.856) 26.604.515
Dividendos complementares - - - (399.562) (399.562)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (1.637) - 1.637 -
Lucro líquido do exercício - - - 664.196 664.196
Destinações - - - - -
Reserva legal - - 33.292 (33.292) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - (158.135) (158.135)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado - - (33.292) 33.292 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 28.150.000 580.734 - (2.019.720) 26.711.014
Dividendos complementares aprovados em AGO - - - (323.465) (323.465)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (38.808) - 38.808 -
Lucro líquido do exercício - - - 3.876.177 3.876.17
Destinações
Reserva legal - - 195.749 (195.749) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - (929.809) (929.809)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.150.000 541.926 195.749 446.242 29.333.917

Ativo 2019 2018
Ativo circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 19.855 62.338
Títulos e valores mobiliários 2.364.699 2.331.384
Contas a receber 10.296.088 10.061.092
Estoques 25.562 138.756
Impostos a recuperar 120.897 6.234
Outros ativos circulantes 894.045 545.257
Total do ativo circulante 13.721.146 13.145.061
Ativo não circulante
Depósitos judiciais 649.334 1.021.276
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 677.388 273.973
Outros ativos não circulantes 105.193 123.125
 1.431.915 1.418.374
Investimentos 28 28
Imobilizado 21.368.161 19.303.334
Intangível 11.002.828 -
 32.371.017 19.303.362
Total do ativo não circulante 33.802.932 20.721.736
Total do ativo 47.524.078 33.866.797

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Passivo circulante 
Empréstimos e financiamentos 973.723 1.381.978
Fornecedores 1.475.262 1.207.086
Obrigações trabalhistas e tributárias 2.076.853 1.959.164
Adiantamentos de clientes 10.118 17.496
Dividendos a pagar 929.809 158.135
Arrendamento mercantil 3.104.488 -
Total do passivo circulante 8.570.253 4.723.859
Não circulante 
Empréstimos e financiamentos 795.449 1.765.358
Imposto de renda e contribuição social diferidos 279.164 299.166
Provisão para contingências 343.100 367.400
Arrendamento mercantil 8.202.195 -
Total do passivo não circulante 9.619.908 2.431.924
Patrimônio líquido
Capital social 28.150.000 28.150.000
Ajuste de avaliação patrimonial 541.926 580.734
Reserva de lucros 195.749 -
Lucro/Prejuízo acumulado 446.242 (2.019.720)
Total do patrimônio líquido 29.333.917 26.711.014
Total do passivo e patrimônio líquido 47.524.078 33.866.797

Resultado bruto 2019 2018
Receita operacional líquida 58.361.416 45.956.322
Custo dos serviços prestados (51.038.795) (42.687.988)
Lucro bruto 7.322.621 3.268.334
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas, comerciais e gerais (1.896.196) (1.701.161)
Outras receitas (despesas) operacionais 31.604 (496.684)
 (1.864.592) (2.197.845)
Resultado antes das receitas e
  (despesas) financeiras 5.458.029 1.070.489

Demonstrações dos resultados dos exercícios em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

 2019 2018
Resultado líquido do exercício 3.876.177 664.196
Ajuste de avaliação patrimonial (38.808) (1.637)
Total do resultado abrangente do exercício 3.837.369 662.559

Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercícios
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais)

Diretoria: João Luciano Granado - Diretor Presidente
Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente

Júlio da Rocha Ribeiro - Contador - CRC 1SP 152.060/O-2

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório do Auditores Independentes, estão a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Resultado antes dos impostos sobre o lucro 4.513.386 837.187
Ajustes para conciliar o resultado antes dos impostos sobre o lucro 
Depreciações e amortizações 1.058.679 915.901
Resultado liquido de ativo imobilizado alienado 84.523 1.430.184
Arrendamento mercantil 3.259.443 -
Encargos financeiros sobre financiamentos 144.388 247.323
Provisão para contingências (24.300) (54.600)
Provisão para créditos de liquidação dúvidosa 42.934 39.332
Aumento líquido/(redução) em ativos
Contas a receber de clientes (277.930) 1.118.292
Estoques 113.194 (85.500)
Depósitos judiciais 371.942 238.970
Outros ativos circulantes (330.856) (137.455)
Aumento líquido/(redução) em passivos 
Fornecedores 268.176 (347.493)
Obrigações trabalhistas e tributárias 117.689 (271.744)
Adiantamentos de clientes (7.378) 17.496
Arrendamento mercantil 11.306.683 -
Caixa proveniente das atividades operacionais 20.640.573 3.947.893
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (1.175.289) (174.877)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 19.465.284 3.773.016
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Aquisição de ativo imobilizado (17.470.300) (805.945)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de investimentos (17.470.300) (805.945)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Com terceiros 
Amortização de financiamentos (1.522.552) (1.864.914)
Caixa proveniente das atividades 
 de financiamentos com terceiros (1.522.552) (1.864.914)
Com acionistas 
Distribuições de lucros pagos (481.600) (585.835)
Caixa utilizado nas atividades de 
 financiamentos com acionistas (481.600) (585.835)
Caixa líquido utilizado pelas atividades 
 de financiamentos (2.004.152) (2.450.749)
Aumento (redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa (9.168) 516.322
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.393.722 1.877.400
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.384.554 2.393.722
Aumento (redução) líquido de caixa 
e equivalentes de caixa (9.168) 516.322

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2019 
e de 2018 (Valores expressos em  Reais) Método Indireto

Resultado Financeiro 2019 2018
Despesas financeiras (1.012.297) (460.144)
Receitas financeiras 67.654 226.842
 (944.643) (233.302)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro 4.513.386 837.187
Imposto de renda e contribuição social - Corrente (1.060.626) (168.643)
Imposto de renda e contribuição social - Diferido 423.417 (4.348)
Lucro líquido do exercício 3.876.177 664.196
Resultado por ação (em reais R$)
Quantidade de ações 2.400.000 2.400.000
Resultado básico e diluido por ação - Reais 1,62 0,28

Durante este período, a tecnologia tem 
sido fundamental não só para passar 
o tempo navegando em redes sociais 

e em streaming (transmissão de conteúdo, 
como áudio ou vídeo, on-line), mas também 
— e principalmente — para dar continuidade 
às interações humanas. 

“Já que não podemos ter relacionamentos 
humanos nem ficar muito próximos, a internet 
cumpre esse papel, além de promover ações 
sociais como o compartilhamento de listas de 
supermercado, compra de produtores locais e 
outras ações. A tecnologia tem esse objetivo, ser 
um canal facilitador para atividades humanas”, 
afirma Maria Carolina Avis, professora do curso 
de Marketing Digital do Centro Universitário 
Internacional Uninter. 

A tecnologia aproxima as pessoas não só em 
tempos de crise, mas no cotidiano. A chegada 
dos aplicativos, das redes sociais e até mesmo 
dos buscadores (como o Google) mudaram o 
modo de vida. Maria afirma que o uso dessas 
soluções aumentou durante o isolamento so-
cial. “Os serviços de delivery estão sendo muito 
utilizados; aulas on-line, serviços de streaming 
e redes sociais acumulam absurdos números 
de acessos todos os dias durante a crise, já 
que as pessoas buscam entretenimento e uma 

atividade que ajude em suas tarefas”, comenta.
Outro movimento comportamental apontado 

pela professora foi o aumento na utilização de 
ferramentas de videoconferência por pessoas 
que, mesmo com a distância física, querem se 
comunicar e manter um contato humano por 
precisarem ficar longe fisicamente. “Também 
estão sendo muito usadas por empresas, para que 
seus colaboradores continuem suas atividades 
habituais e por instituições de ensino para que 
seus alunos continuem aprendendo”, completa.

A professora ressalta que a utilização dessas 
soluções tecnológicas neste período de crise 
pode mudar o comportamento e a cultura 
organizacional. As equipes da Microsoft, por 
exemplo, registraram, desde o final de janeiro, 
um aumento de 500% no uso interno das suas 
soluções Teams para reuniões, chamadas e 
conferências na China. Segundo a empresa, 
o uso também aumentou nos Estados Unidos.

“Muitas companhias que antes não acredi-
tavam no trabalho em regime de teletrabalho 
agora se obrigam a adotar essa opção. Mais 
importante que as ferramentas que estamos 
usando durante os tempos de crise é a ciber-
cultura, que estará avançada após a pandemia. 
Como na vida, tudo que é ruim tem uma parte 
boa”, afirma (AI/Uninter).

A tecnologia tem esse objetivo, ser um canal facilitador para atividades humanas.

uninter.com/reprodução

Tecnologia aproxima pessoas 
em período de isolamento

Em tempos de quarentena, algumas soluções tecnológicas têm unido amigos 
e desconhecidos para minimizar o isolamento

Nota 1-Contexto Operacional: A sociedade tem por objetivo social: a) 
Compra, Venda e Locação de imóveis; b) Loteamento, Desmembramento 
ou Desdobro de terrenos por conta própria e de terceiros; c) Incorporação 
imobiliária; d) Prestação de serviços técnicos e de administração a terceiros. 
Nota 2-Sumário das Práticas Contábeis: As demonstrações contábeis fo-
ram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e a NBC TG 1.000. a) As receitas 
são reconhecidas pelo regime de caixa, de acordo com as medições físicas 
de cada contrato, e baseado nos custos incorridos e apropriados até a data, 
pelo mesmo critério. b) As depreciações são calculadas pelo método linear, 
considerando o tempo de vida útil econômica dos bens, de acordo com a 
legislação. c) A Provisão para imposto de renda e contribuição social são 
constituídas com base nos livros fiscais apurados de acordo com a legisla-
ção em vigor. d) O histórico e as projeções do contas a receber indicaram 
ser desnecessária a constituição de Provisão para Devedores Duvidosos. 
Nota 3-Estoques: 2019 2018
Imóveis para comercialização 766.420,82 766.420,82
Loteam/incorporação 
  imobilizado em andamento 1.670.350,69 1.670.258,94
 2.436.771,51 2.436.679,76 
Os estoques estão contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
custos com benfeitorias, e compreendem os imóveis destinados a venda.
Nota 4 - Investimentos: a) Investimentos 2019 2018
Incentivos Fiscais 13.073,58 3.073,58 
Total 13.073,58 13.073,58 
b) Sociedades em Conta de Participação
SCP Pontal de Guaratuba 134.978,17 134.978,17
SCP Bragança I, II, III e IV - -
SCP Reserva/Morada do Engenho 45.600,00 45.600,00
SCP Itaguaré/Bertioga 8.185,31 8.185,31

Relatório da Diretoria
No ano de 2019  a empresa permaneceu em sua estratégia de mitigação de riscos e nos propusemos a  priorizar o desenvolvimento  de empreendimentos voltados para o segmento popular, objetivando canalizar nossos recursos 
para produtos que fossem mais seguros  e com maior liquidez uma vez que a demanda por este produto é expressivamente maior que qualquer outro segmento do mercado. As despesas efetuadas com suas aprovações, reverterão 
em investimentos futuros pois  a empresa deve aprovar em 2020 diversos empreendimentos nas cidades do interior de São Paulo, ou seja  Montemor, Várzea Paulista, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Mogi das Cruzes e na capital São 
Paulo.  Agradecemos nossos colaboradores pelo empenho e competência que nos permitirão obter resultados consistentes e a nossos clientes, fornecedores e acionistas pela confiança em nós depositada. A diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019 e 2018 - (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas - (Em R$)

 Ativo 2019 2018
Ativo Circulante 3.962.681,20 3.944.593,38
   Caixa equivalente de caixa 40.106,34 9.423,57
   Caixa e Bancos 33.283,71 3.702,74
   Aplicações Financeiras 6.822,63 5.720,83
   Clientes  1.472.850,47 1.498.605,52
   Adiantamentos a funcionários 6.989,24 0,00
   Estoque (nota 3) 2.436.771,51 2.436.564,29
   Outros valores a receber 5.963,64 0,00
Ativo Não Circulante 11.524.923,55 11.741.951,22
  Realizável a Longo Prazo - -
  Investimentos (nota 4) 11.489.484,52 11.698.492,22
  Imobilizado (nota 5) 885.791,95 881.797,59
  (-) Depreciação/Amortização
      Acumulada (nota 5) -850.352,92 -838.338,59
Total Ativo 15.487.604,75 15.686.544,60

Mutações Capital Social Reserva Legal Reserva para Investimentos Reserva de Lucros Total
Saldos em 31/12/2017 7.000.000,00  924.067,23  2.500.000,00 (986.742,06) 9.437.325,17 
  Distribuição de Lucros - - - (300.000,00) (300.000,00)
   Desconstituição de reserva - - (2.500.000,00) 2.500.000,00 -
   Lucro Líquido do Exercício -    227.812,52  - 4.328.437,89  4.556.250,41 
Saldos em 31/12/2018 7.000.000,00  1.151.879,75  - 5.541.695,83  13.693.575,58 
   Distribuição de Lucros - - - (350.000,00) (350.000,00)
   Lucro Líquido do Exercício - - - (781.535,97) (781.535,97)
Saldos em  31/12/2019 7.000.000,00  1.151.879,75  -    4.410.159,86  12.562.039,61 

Passivo 2019 2018
Passivo Circulante 2.230.570,07 1.303.682,59
   Empréstimos de pessoas ligadas 601.580,47 178.700,00
   Fornecedores 39.668,87 15.257,86
   Salários e Encargos Trabalhistas 217.309,72 211.581,19
   Encargos Tributários 298.336,82 329.515,42
   Dividendos a Pagar 456.327,81 234.690,64
   Outras contas a pagar 612.797,95 329.306,79
   Imposto Renda e Contribuição Social  4.548,43 4.630,69
Passivo Não Circulante 694.995,07 689.286,43
   Receitas diferidas 694.995,07 689.286,43
Patrimônio Liquido 12.562.039,61 13.693.575,58
  Capital Social 7.000.000,00 7.000.000,00
  Reserva Legal 1.151.879,75 1.151.879,75
  Reservas Para Investimentos 0,00 0,00
  Reservas de lucros a disposição da AGO 4.410.159,86  5.541.695,83 
Total Passivo 15.487.604,75 15.686.544,60

Demonstração do Resultado  31/12/2019 31/12/2018
    Serviços Vendidos 121.737,64 22.243,19
   Imóveis e participações Imobiliárias 790.725,60 1.179.449,84
Receita Operacional Bruta 912.463,24 1.201.693,03
  Impostos e Devoluções -32.973,77 -43.861,80
Receita Operacional Liquida 879.489,47 1.157.831,23
  Custo dos Serviços e Imóveis Vendidos -31.108,26 -64.479,03
Lucro Bruto 848.381,21 1.093.352,20
Despesas Operacionais
  Despesas Gerais e Administrativas -2.358.993,65  -2.731.814,82
  Despesas Tributarias -52.168,21 -208.763,01
  Depreciação e Amortização -12.076,97 -74.759,31
  Financeiras Líquidas -43.376,19 -495,70
  Resultado nas participações societárias 863.786,27 6.508.850,06
Resultado Operacional -754.447,54 4.586.369,42
Lucro  Antes do Imposto Renda -754.447,54 4.586.369,42
  Provisão para IR e C.S.L.L. -27.088,43 -30.119,01
Lucro Liquido -781.535,97 4.556.250,41
Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2019 31/12/2018
Atividades Operacionais -468.785,57  4.658.444,65 
Prejuízo/Lucro Liquido Contábil -781.535,97  4.556.250,41 
Ajustes:  
Depreciação e Amortização 12.076,97  74.759,31 
Variações nos Circulantes 
Aumento/Diminuição Nas Contas a Receber 25.755,05  -278.669,02 
Aumento/Diminuição Nos Estoques 
 e nas Despesas -13.160,10  33.252,25 
Aumento/Diminuição Nas Contas 
  a Pagar e Provisões 282.369,84  -51.879,22 
Aumento/Diminuição Nas Contas Diferidas 5.708,64  324.730,92 
Atividades de Financiamentos 294.517,64  131.365,69 
Empréstimos 422.880,47  458.855,44 
Pagamento de Dividendos -128.362,83  -327.489,75 
Atividades de Investimentos 204.950,70  -4.990.192,45 
Aquisições de Imobilizado -4.057,00  -10.407,53 
Investimentos em Outras Empresas 209.007,70  -4.979.784,92 
Resultado de Fluxo De Caixa 30.682,77  -200.382,11 
Equivalentes de caixa no inicio do exercício 9.423,57  209.805,68 
Equivalentes de caixa no final do exercício 40.106,34  9.423,57

SCP Ribeirão Preto /Conquista 178.909,25 178.709,25
SCP Guarulhos/Itaquaquecetuba 1.510.536,13 2.420.086,13
SCP Jardim Imperador 84.963,23 132.174,11
SCP Itapetininga 37.208,71 37.208,71
SCP São Carlos 988.762,50 599.054,50
SCP Montemor 155.491,00 89.991,00
Equivalências Patrimoniais SCP’S
Pontal De Guaratuba (134.978,17) 36.272,38
Bragança I, II, III e IV 774.140,34 868.597,50
Reserva/ Morada do Engenho 1.433.916,15 1.248.534,52
Itaguaré/Bertioga (8.185,31) R$ -
Ribeirão Preto/Conquista (67.260,54) (67.260,54)
Guarulhos/Itaquaquecetuba 337.821,70 391.657,03
Jardim Imperador (204.798,91) (204.798,91)
Itapetininga (2.135,35) (2.135,35)
São Carlos 765.887,17 (76.405,62)
Ak 18 Empreendimento e Partipações Ltda  - 10.220,41
Montemor (149.407,72) 11,50
Total 5.889.633,66 5.850.680,10
Estes investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, 
cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 
31 de dezembro de 2019 e 2018 e referem-se a sociedades em conta de 
participação. c) Outras Participações: 
Campos de Atibaia Empreendimentos
    Imobiliários Ltda 537.513,45 537.513,45
Equivalência Patrimonial 5.049.263,83 5.297.225,09
Total 5.586.777,28 5.834.738,54
Este investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, cujos 
efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 31 de 
dezembro de 2018 e 2019 e refere-se a participação direta no capital social.

Nota 5-Imobilizado: Imobilizado 2019 2018 Depreciação
Equipamentos Telefônicos 15.025,03 15.025,03 4,00%
Máquinas e Equipamentos 308.571,58 308.571,58 10,00%
Móveis e utensílios 165.082,53 161.025,53 10,00%
Equipamentos de Informática 292.354,22 292.416,86 20,00%
Veículos 98.465,00 98.465,00 20,00%
Instalações 6.293,59 6.293,59 10,00%
Total do custo 885.791,95 881.797,59
(-) Depreciação Acumulada (850.352,92) (838.338,59)
Total 35.439,03 43.459,00
Nota 6-Capital Social: O Capital Social de R$ 7.000.000,00 encontra-se 
totalmente subscrito e integralizado, sendo representado por 7.000.000 
ações no valor de R$ 1,00 Nota 7-Receitas Diferidas: Estão contabiliza-
das as receitas e custos não realizados, decorrentes da venda de imóveis.
Nota 8-Seguros:Os seguros contratados são suficientes para a cobertura 
de eventuais perdas. Nota 9-Contingências: Não são conhecidas eventu-
ais contingências que possam afetar o resultado. 

• Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente
• Lazaro Venâncio da Silva - CRC TC 1 SP 195828/0-7

        CONSURB S/A Empreendimentos Imobiliários
CNPJ nº 55.323.455/0001/30

Novênio Pavan Participações S/A
CNPJ/MF nº 03.483.357/0001-66

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Balanços patrimoniais da Controladora (individual) e Consolidado em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados do exercícios da Controladora (individual) e Consolidado 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercícios da Controladora (individual) e Consolidado
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido da Controladora (individual) e Consolidado em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório do Auditores Independentes, estão a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia

Conselho de Administração
Elizabeth Pavan - Presidente

Enide Pavan - Conselheira
Emerson Roberto Pavan Rodriguez - Conselheiro

Diretoria
Enide Pavan - Diretora Presidente

João Luciano Granado - Diretor Superintendente
Thiago Pavan Barcia Fonseca - Diretor sem Designação

Contador

Júlio da Rocha Ribeiro - Contador
CRC 1.SP152.060/O-2

Demonstrações dos fluxos de caixa da Controladora (individual) e Consolidado
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)

Ativo Controladora Consolidado
Ativo circulante 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 2.827 102.686 101.930 683.252 
Títulos e valores mobiliários - - 2.927.451 3.012.068 
Contas a receber - - 38.326.276 39.008.903 
Estoques - - 41.198.234 28.808.383 
Impostos a recuperar - - 20.234.595 5.218.954 
Dividendos a receber 1.330.635 118.375 - - 
Outros ativos circulantes 20.687 2.195.572 3.548.614 6.156.339 
Total do ativo circulante 1.354.149 2.416.633 106.337.100 82.887.899 
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar - - - 52.800 
Reinvestimento (ADENE) - - 3.355.024 3.174.118 
Dividendos antecipados 558.523 7.156.692 558.523 7.156.692 
Depósitos judiciais 114.280 109.642 1.521.104 2.177.474 
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 1.182.629 2.208.421 
Demais contas a receber - - 127.560 123.125 
 672.803 7.266.334 6.744.840 14.892.630 
Investimentos 162.652.895 155.326.299 15.417 15.417 
Imobilizado - - 229.793.920 230.142.883 
Intangível - - 21.717.171 5.753 
 162.652.895 155.326.299 251.526.508 230.164.053 
Total do ativo não circulante 163.325.698 162.592.633 258.271.348 245.056.683
Total do ativo 164.679.846 165.009.266 364.608.447 327.944.581 

Passivo e Patrimônio Líquido Controladora Consolidado
Passivo circulante 2019 2018 2019 2018
Empréstimos e financiamentos - - 2.663.956 3.509.153 
Fornecedores - - 57.744.095 43.410.169 
Obrigações trabalhistas e tributárias 404 2.091 11.198.108 10.056.714 
Demais contas a pagar - - 716.290 114.660 
Imposto de renda e contribuição social a recolher - 3.847 - 3.847 
Dividendos a pagar - - 436.948 39.760 
Arrendamento mercantil - - 7.396.938 - 
Total do passivo circulante 404 5.938 80.156.335 57.134.303 
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos - - 3.334.171 5.984.652 
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 257.888 37.728.620 38.393.182 
Reinvestimento (ADENE) - - 1.433.811 1.701.026 
Provisão para contingências - - 994.672 1.230.072 
Arrendamento mercantil - - 14.803.118 - 
Total do passivo não circulante - 257.888 58.294.392 47.308.932 
Patrimônio líquido 
Capital social 114.000.000 114.000.000 114.000.000 114.000.000 
Ajuste de avaliação patrimonial 52.911.294 53.482.474 52.911.294 53.482.474 
Prejuízos acumulados (2.231.852) (2.737.033) (2.231.852) (2.737.033)
Patrimônio líquido da Controladora 164.679.442 164.745.441 164.679.442 164.745.441
(+/-) Participação de não controladores - - 61.478.279 58.755.906 
Total do patrimônio líquido 164.679.442 164.745.441 226.157.721 223.501.347
Total do passivo e patrimônio líquido 164.679.846 165.009.266 364.608.447 327.944.581

 Controladora Consolidado
Resultado bruto 2019 2018 2019 2018
Receita operacional líquida - - 532.985.818 366.576.088 
Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas - - (497.284.272) (342.468.046)
Lucro bruto - - 35.701.546 24.108.042 
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais (26.417) (64.236) (15.138.672) (15.189.982)
Comerciais - - (3.444.614) (3.648.820)
Outras receitas operacionais - - 1.760.232 8.707 
 (26.417) (64.236) (16.823.054) (18.830.095)
Resultado de equivalência patrimonial 9.501.510 2.453.802 - -
Resultado operacional 9.475.093 2.389.566 18.878.492 5.277.947 
Resultado financeiro
Despesas financeiras (980) (1.501) (3.754.305) (2.279.525)
Receitas financeiras 38.019 120.414 1.433.484 1.144.219 
 37.039 118.913 (2.320.821) (1.135.306)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro 9.512.132 2.508.479 16.557.671 4.142.641
IRPJ e CSLL - correntes (237.572) (252.446) (3.151.485) (911.825)
IRPJ e CSLL - diferidos 257.888 257.856 (361.230) 202.460
Lucro líquido do exercício 9.532.448 2.513.889 13.044.956 3.433.276
Atribuível aos:
Acionistas controladores   9.532.448 2.513.889
Acionistas não controladores   3.512.508 919.387
   13.044.956 3.433.276
Resultado por ação (em reais R$)
Quantidade de ações 1.121.113 1.121.113
Lucro líquido básico e diluído por ação 8,50 2,24

 Controladora Consolidado

 2019 2018 2019 2018

Resultado líquido do exercício 9.532.448 2.513.889 13.044.956 3.433.276

Outros resultados abrangentes 

Ajuste de avaliação patrimonial em controladas (571.180) (584.004) (571.180) (584.004)

Total do resultado abrangente do exercício 8.961.268 1.929.885 12.473.776 2.849.272 

Total do resultado abrangente do exercício atribuível a: 

Acionistas da Companhia 8.961.268 1.929.885 8.961.268 1.929.885 

Não controladores - - 3.512.508 919.387 

                   Reservas
 Capital Ajuste de Reserva Reserva de Prejuízo  Participação de não
 social avaliação patrimonial legal lucros a realizar acumulado Total controladores Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 114.000.000 54.066.478 - - (2.891.928) 165.174.550 58.776.071 223.950.621
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas - (584.004) - - 584.004 - - -
Lucro líquido do exercício - - - - 2.513.889 2.513.889 919.387 3.433.276
Reserva legal - - 154.895 - (154.895) - - - 
Distribuição de lucros - - - - (2.942.997) (2.942.997) (939.552) (3.882.549)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado - - (154.895) - 154.895 - - - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 114.000.000 53.482.474 - - (2.737.033) 164.745.441 58.755.906 223.501.347 
Baixa de incentivos fiscal sobre imposto de renda na controlada - - - - 266.276 266.276 - 266.276 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas - (571.180) - - 571.180 - - - 
Lucro líquido do exercício - - - - 9.532.448 9.532.448 3.512.508 13.044.956 
Reserva legal - - 505.181 - (505.181) - - -
Distribuição de lucros aprovados pela AGO - - - - (9.864.722) (9.864.722) (790.135) (10.654.857)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado - - (505.181) - 505.181 - - - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 114.000.000 52.911.294 - - (2.231.852) 164.679.442 61.478.279 226.157.721 

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Resultado antes do IR e contribuição social 9.512.132 2.508.479 16.557.671 4.142.641
Ajustes para conciliar o resultado antes dos impostos ao caixa
 líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais 
 Depreciações e amortizações - - 5.564.830 5.138.142 
 Arrendamento mercantil - - 8.112.268 - 
 Participação de não controladores - - (790.135) (939.552)
 Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa - - (84.626) 60.324 
 Resultado líquido de ativo imobilizado alienado - - 515.047 1.430.184
 Encargos financeiros sobre financiamentos - - 436.977 892.693 
 Provisão (reversão) para contingências - - (235.400) 4.872 
 Resultado de equivalência patrimonial (9.501.510) (2.453.802) - - 
Aumento (redução) em ativos 
 Contas a receber - - 767.253 17.857.843 
 Estoques - - (12.389.851) (5.002.820)
 Impostos a recuperar - - (14.962.841) (2.882.947)
 Demais contas a receber 2.174.885 2.046.766 2.422.384 (90.872)
 Depósitos judiciais (4.638) (36.831) 656.370 (225.354)
Aumento (redução) em passivos 
 Fornecedores - - 14.333.926 (7.015.179)
 Obrigações trabalhistas e tributárias (1.687) (10.819) 1.141.394 (2.404.863)
 Demais contas a pagar - - 731.602 (56.814)
 Arrendamento mercantil - - 22.200.056 - 
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações 2.179.182 2.053.793 44.976.925 10.908.298 
 Imposto de renda e contribuição social pagos (241.419) (304.639) (3.155.332) (964.021)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) 
 atividades operacionais 1.937.763 1.749.154 41.821.593 9.944.277
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
 Aquisições de ativo imobilizado e intangível - - (35.554.600) (5.497.697)
 Recebimento pela venda de ativo imobilizado - - 
 Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos - - (35.554.600) (5.497.697)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Com terceiros
 Captação de empréstimos e financiamentos - - (292.589) 13.427.428 
 Amortização de empréstimos e financiamentos - - (3.640.066) (11.595.958)
 Dividendos recebidos 1.228.931 1.272.751 - - 
Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades
  de financiamentos com terceiros 1.228.931 1.272.751 (3.932.655) 1.831.470 
Com acionistas 
 Incentivo fiscal IRPJ-Sudene na Controlada - - 266.276 - 
 Devolução de (dividendos antecipados) 6.598.169 (1.655.396) 6.598.169 (1.655.396)
 Distribuições de lucros pagos (9.864.722) (1.323.504) (9.864.722) (2.942.997)
Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades
 de financiamentos com acionistas (3.266.553) (2.978.900) (3.000.277) (4.598.393)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
 atividades de financiamentos (2.037.622) (1.706.149) (6.932.932) (2.766.923)
Aumento/(redução) líquido de caixa 
e equivalentes de caixa (99.859) 43.005 (665.939) 1.679.657
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários 
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 102.686 59.681 3.695.320 2.015.663 
 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.827 102.686 3.029.381 3.695.320 
Aumento/(redução) líquido de caixa 
e equivalentes de caixa (99.859) 43.005 (665.939) 1.679.657
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Matéria de capa

#tenhacicatrizes

Pedro Dias

O papel das equipes 
de vendas no novo normal

Pedro Dias (*)

Já debati com vocês aqui sobre o Novo Normal, termo 
que passou a fazer parte de nossas vidas sem pedir 

licença. Agora, gostaria de propor uma reflexão um 
pouco mais ampla: qual o papel das equipes de vendas 
com o Novo Normal? 

Adaptação tem sido a palavra de ordem no mo-
mento atual, principalmente quando falamos sobre 
as estratégias de negócios. Pensando nisso, adaptar 
o seu processo de vendas é fundamental. O mundo 
está passando por uma transformação digital forçada 
e isso não é mais novidade, o que acontece é que há 
uma exigência por rapidez, essa adaptação precisa 
acontecer em tempo recorde. 

Uma pesquisa da Miller Heiman Group revela que:
	 •	 Apenas	39%	conseguem	dar	aos	clientes	novos	

insights e perspectivas durante o processo 
comercial;

	 •	 Apenas	 40%	 indicam	 ter	 sucesso	 ao	 usar	
habilidades de diagnóstico para entender as 
necessidades e as dores dos clientes;

	 •	 Cerca	de	50%	conseguem	conectar	sua	solução	
às necessidades reais dos clientes.

Comprovando	 o	 que	 essa	 pesquisa	 indicou,	 ao	
conversar com clientes, há muito comportamento 
indicando para reclamações, como:
	 •	 Meu	mercado	é	diferente,	eles	nunca	vão	comprar	

tal produto por uma videoconferência;
	 •	 As	pessoas	jamais	comprariam	um	produto	de	

maneira online, sem poder tocá-lo;
	 •	 Para	 vender	 online	 preciso	 montar	 um	

e-commerce, e não vendo produtos e sim serviços.
Bom,	acontece	que	agora	as	coisas	mudaram	e	já	

não	há	mais	espaço	para	falta	de	ação.	Cada	segundo	
perdido pode colocar as metas em risco. Por isso, é 
preciso preparar sua equipe para trabalhar diante do 
Novo Normal. Preparei algumas dicas imprescindíveis:

Tudo começa com você: não espere a reação 
do	 outro,	 muito	 menos	 do	 comprador.	 Como	 bom	
vendedor, mantenha a disciplina, telefone, faça 
contato, mantenha-se sempre presente, coloque-se 
à disposição, apresente as novidades, alternativas e 
soluções.	Seja	sempre	um	exemplo	para	sua	equipe.	
Corra	 atrás	 das	 ferramentas	 que	 vão	 ajudar	 a	 sua	
equipe a superar esta crise. 

Enxergue as oportunidades: pense em como 
você pode ser melhor que aqueles que ficaram 
paralisados... Dê boas-vidas ao Novo Normal e ganhe 
tempo frente à concorrência, implantando e gerindo, 
de forma eficaz, a transformação digital. Há sempre 

algo a ser feito. Estude, pesquise, descubra, pergunte, 
teste, experimente.

Seja empático: sempre que um cliente citar a 
pandemia e falar que não quer ou não pode comprar 
por esse motivo, não negue os acontecimentos 
que o mundo está enfrentando. Ofereça o suporte 
necessário. Muitas pessoas podem estar agindo 
sobre forte emoção e com medo de tomar iniciativas 
que,	mais	do	que	nunca,	são	importantes,	haja	com	
racionalidade e acima de tudo, coloque-se no lugar 
do outro.

Faça alguns questionamentos, como: a direção 
da empresa vai deixar de cobrar resultados depois 
que	a	pandemia	passar?	Como	você	terá	resultado	
se cancelar tudo o que está fazendo? Acredita que 
corte de custos com pessoal, marketing, comunicação, 
treinamentos realmente vão gerar a economia 
necessária? 

Evite mensagens negativas e reforce as posi-
tivas: quando seus clientes e prospects estiverem 
conversando com você, eles precisam ser impactados 
por mensagens de pessoas disciplinadas, que estão 
preparadas e se fortalecendo.

Tenha metas diárias:	crie	objetivos	diários	que	
tangibilizem se o dia do vendedor foi um sucesso 
ou	 fracasso.	 Por	 exemplo:	 fazer	 40	 ligações	 para	
prospects; agendar quatro reuniões; apresentar 

duas propostas. Faça relatórios diários sobre o 
progresso.

Como	você	tem	gerido	sua	equipe	de	vendas	de	
acordo com a nova realidade que estamos vivendo? 
Está difícil? 

Até a Próxima!!

(*_ É Consultor EMS/Grupo NC. Membro dos 
Empreendedores Compulsivos. Especialista em 

Treinamento & Desenvolvimento de Pessoas. Autor do 
livros: Pílulas de Gestão e Tenha Cicatrizes. Pedro Dias 
já capacitou mais de 100 mil executivos em todo Brasil. 

Contato: pedro@institutopedrodias.com.br e Instagram: 
@institutopedrodias

São Paulo, quinta-feira, 11 de junho de 20206

Pixabay

Demorou um pouco para entender esta mudança, mas 
assim que foi absorvido, as empresas perceberam 
que utilizar as plataformas digitais para fortalecer 

o relacionamento com seu cliente, era a melhor forma de 
agir. Assim, surgiram as lives, que são palestras, encon-
tros, apresentações artísticas através das redes sociais. O 
mundo dos negócios entrou na casa das pessoas para dizer, 
estamos	juntos.	

As teorias do marketing ensinam que “Todo o artista tem de ir aonde o povo está”. Ou seja, o mercado precisa estar atendo aos movimentos dos 
consumidores para saber como atender às suas demandas. Com o advento da pandemia foi recomendado que a população fique em casa. 

E, com isto, o relacionamento direto cliente empresa caiu a níveis quase zero.

Potencial De negócios foraM 
auMentaDos coM as lives

Mas qual o resultado que estas lives estão trazendo e 
como podem gerar negócios no presente e para o futuro? 
“É uma "nova" forma de comunicação onde conseguimos 
alcançar um número maior de pessoas interessadas nos 
temas propostos. Além de clientes da empresa, outros 
produtores têm acesso às informações e podem assistir 
em suas casas. 

É muito mais interessante do que uma reunião presencial 
em	um	sindicato	rural,	por	exemplo”.	Com	esta	afirmação	
o agrônomo e diretor executivo da Geoplan Soluções em 
Agronegócio,	Cristiano	Gotuzzo	relata	a	sua	experiência	
com o que se pode chamar de um novo modelo de negócio, 
que são as palestras via internet. Ele acrescenta que este 
formato está trazendo resultados bem interessantes. 

“A gente fortalece o relacionamento com clientes e pro-
dutores rurais que passam a nos conhecer melhor, tanto 
que tem vários contatos pós-live, para ter mais alguma 
informação,	mas	também	com	o	objetivo	de	contratar	os	
serviços da empresa”, ressalta, acrescentando que é um 
modelo que provavelmente veio para ficar, principalmente, 
porque reduz muito os custos operacionais.

A gerente de marketing da Fertiláqua, Vanessa Barcelli 
disse que optaram por fazer as lives para estar próximo 
dos produtores, clientes e revendas neste momento de 
pandemia, em que o acesso pessoal está bastante limitado. 
“O	objetivo	é	levar	conteúdos	técnicos	voltados	ao	agrone-
gócio; os temas vão desde tratamento de solo até a colheita 
final. Dessa maneira podemos estar “presente”, levando 
informações que seriam tratadas diretamente no campo. 
Nas	lives	falamos	de	tecnologias	e/ou	manejos".	

Em concordância com Vanessa, a gerente de marketing 
e comunicação da Koppert Brasil, Jaqueline Antônio, disse 
que os eventos digitais se tornaram ferramentas impres-
cindíveis de comunicação nesse momento de isolamento 
social, permitindo que as marcas pudessem se conectar e 
continuar se relacionando com os clientes. 

A especialista em marketing digital e Head de estratégia 
da Plin Digital, Mariana Petek, afirma que as lives vieram 
como um recurso que as empresas, entidades e pessoas 
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encontraram para ir ao encontro do seu cliente a fim de 
mantê-lo por perto ou ainda, como forma de prospectar 
novos negócios.

“Mas a questão agora é o que fazer com todo este con-
teúdo que está sendo produzido, qual estratégia vai ser 
usada	para	engajar	o	público	e	mantê-lo	perto	da	marca”,	
pergunta Mariana. Segundo ela para manter “a roda giran-
do” vai ser importante postar o conteúdo em video que foi 
feito, no Youtube, no Facebook, no Instagram ou no igtv 
(se for maior do que 1 minuto). 

A segunda dica: é se a empresa/instituição tiver um mai-
ling organizado, comunique para seu público, por e-mail, 
que seu canal do Youtube está atualizado com mais um 
material	 e,	 finalmente,	 “mantenha	 seu	público	engajado	
com o conteúdo nos stories”. O profissional de marketing 
digital, Valter Azevedo concorda com a visão de Mariana e 
avança um pouco mais. 

“É preciso ter uma estratégia de produção de conte-
údo que permita criar um sentimento de que você foi 
mais que uma empresa querendo um cliente, foi a mão 
amiga nesta hora, se a empresa for da área de serviço. 
Se for um e-commerce, é hora de turbinar as lives para 
mostrar quais soluções a empresa tem para atender às 
necessidades do cliente que não está podendo sair para 
fazer	compras	nas	lojas”,	finaliza.	Fonte:	Geoplan	Solu-
ções em Agronegócio.

novas oPortuniDaDes

Diretor executivo da geoplan soluções em 
agronegócio, cristiano gotuzzo.



Pequenas empresas, 
grandes líderes: como 

agir em tempos de crise?

Toda relação pode 
ser uma relação de 
liderança. Em pequenas 
e médias empresas, 
essa visão não é 
apenas necessária. É 
fundamental 

Em tempos de crise, isso 
se torna mais funda-
mental ainda. Primeiro, 

é preciso ser prático. Todas as 
oportunidades que surgirem, 
qualquer empresário neste 
momento precisará saber 
aproveitar – e ser um bom 
gestor será fundamental para 
isso. Assim, trago aqui cinco 
pontos fundamentais para 
todos os empresários estarem 
atentos neste momento:
 1. Entradas - Esteja 

atento a todas as formas 
de entradas financeiras 
possíveis para você 
neste momento. Quais 
são as possibilidades 
que os governos estão 
dando dos mais diversos 
auxílios, prorrogações e 
afins. Esteja atento.

 2 Saídas - Mais do que 
nunca, todos os gastos 
importam. Pequenos 
empresários que ainda 
fazem gestão sem um 
controle financeiro pre-
ciso, é o momento de 
abrirem as planilhas, as 
ferramentas de gestão 
e se atualizar. Hoje, 
existem ferramentas di-
gitais que facilitam todo 
este processo e podem 
poupar toda a parte de 
organização.

 3 Realocar recursos - 
Colaboradores estarão 
disponíveis em áreas 
que não estão mais 
sendo necessárias e 
poderão ser a sua porta 
de entrada em novos 
negócios. Quem pode 
te ajudar em mídias 
digitais? Quem pode te 
ajudar a rever os gastos? 

Quem pode te ajudar a 
visualizar uma forma 
de entrar no universo 
digital, de consultoria 
ou de prestação de 
serviços remotos – uma 
ampliação de portfolio 
fundamental para este 
momento.

 4 Comunicação - Seja o 
mais transparente pos-
sível com a sua equipe. 
Diga o que está aconte-
cendo, as perspectivas 
e dê para as pessoas 
objetivos plausíveis e 
realistas. Uma equipe 
desmotivada, desacre-
ditada ou desconfiada 
é a pior coisa que em-
presas podem desejar 
ter neste momento, não 
importa o seu porte.

 5 Quais brigas comprar 
e quais riscos não cor-
rer - Este não é o mo-
mento de fazer grandes 
aportes e investimen-
tos. A cada semana, o 
mundo está se tornando 
um novo mundo. O que 
era o novo normal em 
abril já não é mais em 
maio. Na ânsia de inovar, 
de se reinventar, tenho 
visto muitos empresá-
rios colocarem tudo a 
perder. Inteligência e 
gestão não é isso.

Se formos capazes de apro-
veitar novas oportunidades 
(e isso significa esforço), 
fazer uma gestão financeira 
de casas decimais e realocar 
os nossos recursos da forma 
mais eficiente possível – e isso 
inclui comunicar – e liderar, 
talvez o fim do túnel se torne 
um pouco mais visível para 
cada um de nós. 

E, principalmente, estare-
mos bem mais preparados 
quando chegarmos lá.

(*) - Formado em Economia pelo 
Insper, é mestre em Filosofia pela 
PUC-SP, com educação executiva 

em Liderança e Comunicação pela 
Chicago Booth Business School 
e em Retórica e Persuasão pela 

Harvard University.

Matheus Jacob (*)
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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.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.
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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

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

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

Em 2020, o Brasil deve 
atingir o maior patamar 
de empreendedores 

iniciais dos últimos 20 anos, 
com aproximadamente 25% 
da população adulta envol-
vida na abertura de um novo 
negócio ou com um negócio 
com até 3,5 anos de atividade.

O recorde estimado é 
verificado de acordo com a 
análise da série histórica da 
pesquisa Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), 
que aponta aumento do 
empreendedorismo inicial, 
como os que ocorreram en-
tre os anos 2008-2009 e entre 
os anos 2014-2016. Neste 
ano, estima-se que a crise 
sem precedentes, causada 
pelo avanço da pandemia, 
deve impulsionar o número 
de pessoas que vão buscar 
o empreendedorismo como 
uma alternativa de renda.

Em 2019, a GEM apontou 
que o país atingiu 23,3% de 
taxa de empreendedorismo 

Cerca de 25% da população adulta está envolvida na abertura de 
um novo negócio ou com um negócio com 

até 3,5 anos de atividade. 
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Brasil deve atingir marca histórica 
de empreendedorismo em 2020

A vocação empreendedora do brasileiro nunca esteve tão em alta e, nos momentos de crise, torna-se 
ainda mais evidente

iniciais, em 2019, se deve ao 
expressivo aumento na taxa 
de empreendedores nascen-
tes, com uma expansão de 
6,4 pontos percentuais em 
relação a 2018. 

“Como um dos resultados 
da pandemia, o grupo dos 
empreendedores iniciais 
deve crescer e atingir o novo 
recorde histórico, com uma 
proporção de 25% do total 
da população adulta. Este 
número será puxado pelas 
mulheres, pelas pessoas 
negras, em geral, os grupos 
que mais costumam ser 
afetados pelo crescimento 
do desemprego”, comenta o 
presidente do Sebrae, Carlos 
Melles. Esses números refor-
çam, a importância de que 
as políticas e os programas 
voltados ao empreendedo-
rismo sejam suficientemente 
abrangentes de modo a abar-
car os mais diversos perfis 
de aspirações e expectativas 
ligadas ao tema (AI/Sebrae).

inicial, considerada a maior 
marca até agora e o segun-
do melhor patamar total de 
empreendedores (38,7% da 
população adulta, entre 18 e 
64 anos) desde 2002, primeiro 
ano da série histórica desta va-
riável. Estima-se que existam 
um total de 53,4 milhões de 
brasileiros à frente de alguma 
atividade empreendedora, 
envolvidos na criação de um 
novo empreendimento, con-

solidando um novo negócio 
ou realizando esforços para 
manter um empreendimento 
já estabelecido.

Os indicadores da GEM, re-
alizada em 55 países e que no 
Brasil tem o apoio do Sebrae, 
confirmam uma trajetória de 
retomada do empreendedo-
rismo inicial no país após a 
queda registrada entre 2016 e 
2018. O aumento significativo 
na taxa de empreendedores 

Odivan Carlos Cargnin (*)

De repente parece que aceleraram o 
relógio do tempo. E nos vimos atrasados 
nessa jornada. 

É como se estivéssemos vivendo um ano 
qualquer no futuro, com uma ameaça do 
lado de fora da nossa porta que nos força 
a viver com hábitos diferentes daqueles 
que estávamos acostumados. O avanço 
tecnológico dos últimos anos nos permite 
atenuar os impactos de um estilo de vida 
que fomos forçados a adotar. 

Muitos dos novos hábitos serão incor-
porados definitivamente ao nosso dia a 
dia, pois já percebemos que são úteis e 
melhores, mais eficientes e mais econô-
micos do que aqueles que tínhamos até 
então. O distanciamento social não é uma 
coisa boa. Somos humanos e precisamos de 
interação social, do calor humano. Vivemos 
em sociedade. 

Logicamente, logo ali na frente, teremos 
a solução para a pandemia e as coisas vol-
tarão ao normal. Mas talvez esse normal 

não seja exatamente aquele que tínhamos 
antes de tudo isso acontecer. Ao final res-
tarão uma série de novos hábitos que serão 
incorporados nas nossas vidas.

Avenidas de oportunidades têm se criado 
para negócios que entreguem soluções para 
esse futuro que se impôs sem respeitar as 
regras do tempo. 

Com menos de seis meses do início da 
pandemia já se percebe que empresas que 
entregam serviços digitais têm se destaca-
do, viram seus negócios aumentar e estão 
facilitando a vida das pessoas. Empresas 
de vídeo conferência se propagaram e 
uma delas, a Zoom, vale mais que as cinco 
principais companhias áreas do mundo 
somadas. Como explicar? Muitas reuniões 
que só aceitávamos fazer presencialmente, 
de repente, percebemos que podem ser 
feitas por vídeo conferência. 

Muitas viagens de negócios deixarão 
de ser feitas. O meio ambiente agradece, 
inclusive. As FAANG, grupo de empresas 
formado por Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix e Google, que já vinham se destacan-

do, aceleraram na dianteira das principais 
empresas do mundo, oferecendo inúmeras 
soluções digitais, como compras online, 
ferramentas de educação a distância, 
entretenimento, serviços para empresas 
e mesmo relacionamento social. 

Enquanto isso, empresas de petróleo, 
aviação, lojas físicas estão tendo problemas 
graves de solvência. Novos tempos. É certo 
que o legado dessa crise, apesar do sofrimen-
to e das perdas, será muito grande. Um deles 
certamente é a digitalização, que deixa de 
ser apenas uma opção e, mesmo para quem 
tinha dúvidas, passa a ser uma necessidade 
que vai deixar as pessoas mais seguras, mais 
eficientes e econômicas e o mundo menos 
poluído e mais saudável. A vida será melhor.  

Quem sabe, a aceleração do relógio do 
tempo que nos foi imposta, não tenha sido 
proposital, para nos tirar do atraso de uma 
época que estávamos presos e resistindo 
a sair?

(*) - É co-fundador da Razonet, empresa de 
contabilidade digital.

Aceleraram o relógio do tempo


