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No momento delicado que vivenciamos em decorrência da pandemia 
da COVID-19, ferramentas de tecnologia na área da saúde são, mais do 
que nunca, de extrema importância. Além de proteger e gerar segu-
rança e conforto aos pacientes, a tecnologia permite que profissionais 
trabalhem de maneira remota para dar continuidade aos tratamentos 
de doenças crônicas, por exemplo. Mas, quais ferramentas podem au-
xiliar os profissionais da saúde e pacientes neste momento? A dinâmica 
dos atendimentos aos pacientes foi alterada em função da pandemia 
e isto impactou a margem financeira das instituições de saúde.   

A importância da tecnologia na saúde

O retorno às aulas no Estado de São Paulo está previsto para o dia 
8 de setembro, e será um passo importante, mas ao mesmo tempo, 
um dilema desafiador. A realidade para os alunos pode ser decepcio-
nante. Seus colegas e professores quase irreconhecíveis por trás de 
máscaras obrigatórias, as mesas demasiadamente espaçadas (1,5m 
no mínimo), dificultando a conversa e a troca de bilhetinhos com os 
amigos, os procedimentos de lavagem das mãos agora obrigatórios, 
e para piorar, durante o intervalo os alunos deverão permanecer e 
respeitar o distanciamento.   

Para os alunos é um novo normal
Você quer começar a investir, mas não sabe por onde começar? Uma 

prática muito comum entre os brasileiros é pedir ajuda ao gerente do 
banco, que é responsável por trabalhar com o gerenciamento de contas 
bancárias em instituições financeiras. Porém, há outro profissional es-
pecialista que pode te ajudar a obter melhores resultados financeiros, o 
assessor de investimentos. Para te ajudar a entender como funciona cada 
uma dessas profissões, Paulo Cunha, sócio fundador da iHUB Investi-
mentos, respondeu 7 perguntas que irão solucionar suas dúvidas.   

Assessor de investimentos ou gerente

Imagem: arquivo pessoal de Valéria Albuquerque

Negócios em Pauta

Um Destino Seguro
O Ministério do Turismo e Antiguidades da Jordânia anun-

ciou que o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) 
concedeu ao país o "Selo de Viagens Seguras", graças aos 
protocolos de segurança sanitária que foram considerados 
em conformidade com os padrões do Conselho, o que faz 
do país um destino seguro para viagens e turismo. O WTTC 
aprovou as medidas de segurança sanitária, que foram 
documentadas e distribuídas a todos os setores e estabele-
cimentos turísticos, como hotéis, restaurantes, aeroportos, 
transportes, guias turísticos, parques de campismo, centros 
de mergulho, etc. Saiba mais: (www.visitjordan.com).    
Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

everis fará sua primeira conferência digital no 
Brasil

@A everis, consultoria especializada em TI e Negócios, do 
grupo NTT Data, realizará o everis Talks: Digital Confe-

rence Brasil, seu primeiro evento digital no País, no período de 
15 a 23 de julho. A conferência reunirá alguns dos principais 
executivos de empresas líderes dos setores de TI, Telecomu-
nicações e Finanças para discutir a evolução dos negócios e a 
transformação digital diante do novo cenário pós-pandemia e 
as aspirações para o futuro – o next normal. Para participar 
das discussões, basta clicar em (http://everisdigitalconference.
com.br/) e realizar a inscrição gratuitamente até 14 de julho. 
A pandemia do Coronavírus obrigou as pessoas a deixar o 
que era considerada a vida normal e a se adaptar em tempo 
recorde ao isolamento social preventivo, que exigiu a incor-
poração de uma série de recursos tecnológicos ao dia a dia.  

 Leia a coluna  completa na página 2
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Os tempos não 
estão fáceis para os 
chamados médios 
empresários (Middle 
Market). Por conta da 
crise causada pela 
pandemia diversas 
empresas apresentaram 
problemas de caixa e, 
algumas, infelizmente, 
não conseguiram 
contornar a situação 
e faliram, outras 
seguraram o barco, 
mas vão quebrando 
gradualmente. 

Embora a situação possa 
parecer incontornável à 

primeira vista, existem cami-
nhos que o empresário pode 
percorrer, e a escolha dele, 
geralmente, depende da gravi-
dade da situação da empresa e 
das condições oferecidas pelo 
mercado. Antes de mais nada, 
é importante ressaltar que dife-
rentemente da crença presente 
no imaginário da população, 
o empresário que se vale das 
medidas de recuperação em-
presarial ou do processo de 
falência não tem por objetivo 
passar seus credores para trás. 

Muito pelo contrário, caso as 
medidas sejam aplicadas corre-
tamente, os credores terão boa 
parte de seus créditos satisfeitos, 
e o empresário poderá tentar um 
novo começo. Os donos de em-
presas, diante do agravamento 
da crise, podem, então, optar 
por duas opções: a Recuperação 
Extrajudicial ou a Recuperação 
Judicial. 

 
A Recuperação Extrajudi-

cial, é a mais adequada para 

Minha empresa está quebrando! E agora?

Fr
ee

pi
k

empresas que estejam em um 
estágio intermediário de crise, 
seja porque está concentrada 
em um grupo de credores ou 
o caixa ainda não está seve-
ramente comprometido. Ela 
consiste em negociar com os 
credores, ou grupos de credo-
res, novas formas e condições 
de pagamento para os créditos 
já existentes. 

Um ponto interessante desse 
procedimento é a possibilidade 
de escolha do tipo de credor 
que irá participar, sendo pos-
sível fazer uma recuperação 
extrajudicial apenas com as 
instituições financeiras com 
as quais a empresa está em 
débito, por exemplo. A maior 
vantagem dessa opção é que 
no momento do ajuizamento/
anúncio do processo para o 
mercado, que é um dos maiores 
gargalos de crédito na Recupe-
ração Judicial, a negociação já 
foi concluída. 

Já a grande desvantagem é 
que as negociações são feitas 
a portas fechadas, não haven-
do suspensão automática das 
ações e execuções em curso 
contra o devedor, o que dificulta 

de se optar pela chamada "RJ" 
é a ocorrência do stay period, 
um período de 180 (cento e 
oitenta) dias que começa após 
a decisão que determina o seu 
processamento. 

Durante esse prazo, as ações 
e execuções que correm contra 
a empresa ficam suspensas 
e a empresa não pode sofrer 
bloqueios e/ou penhoras, ou 
mesmo ter a falência decreta-
da. O stay period serve para 
que a empresa ganhe fôlego e 
tenha melhores condições de 
negociar com seus credores, 
de modo que ao final dos 180 
(cento e oitenta) dias, o Plano 
de Recuperação Judicial seja 
aprovado e as dívidas anterio-
res sejam todas incluídas no 
plano, com novos prazos para 
pagamento. 

Diferentemente da Recupe-
ração Extrajudicial, na Recu-
peração Judicial, não é possível 
escolher os credores que farão 
parte da RJ. A parte das exce-
ções que a lei prevê, todos os 
créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não tenham 
vencido, estarão submetidos 
à Recuperação Judicial, que é 
uma ótima solução para supe-
ração de crises. 

Mas por se tratar de um pro-
cedimento oneroso, de longa 
duração e por ser possível a 
decretação da falência no curso 
do processo, a empresa deve se 
certificar de que tem condições 
de passar pelo processo, pois no 
momento em que a Recuperação 
Judicial é anunciada, se tornará 
mais difícil obter crédito. 

 
(Fonte: João Pedro Louzada 
é advogado especialista em 

Recuperação Judicial e Direito Civil, 
do GVM advogados – mgapress.com).

Caso as medidas 
sejam aplicadas 
corretamente, os 
credores terão 
boa parte de seus 
créditos satisfeitos, 
e o empresário 
poderá tentar um 
novo começo.

a empresa conseguir fôlego 
enquanto negocia. Embora 
a negociação se dê de forma 
extrajudicial, é necessário que 
o Plano de Recuperação Extra-
judicial, o documento com os 
novos termos e condições de 
pagamento dos créditos, seja 
homologado judicialmente. 

Outra opção é a Recuperação 
Judicial, sendo esta a medida 
mais adequada para empresas 
em que a crise já está efetiva-
mente instalada, mas é passível 
de superação, seja em razão 
do patrimônio da empresa, da 
sua capacidade de continuar 
produzindo mesmo estando 
em crise ou das condições do 
mercado. A principal vantagem 

“BIBLIOTECA MAIS BONITA Nº 1”

UMA BIBLIOTECA PARA ENCANTAR 
CRIANçAS NA PERIFERIA CARENTE

    Leia na página 6

Volta ao Trabalho
Na terceira semana de junho, o nú-

mero de pessoas afastadas do trabalho 
por causa da pandemia diminuiu de 
12,4 milhões para 11,1 milhões no 
Brasil, na comparação com a semana 
anterior. Ou seja, entre os últimos 
dias 14 e 20, 1,3 milhão de pessoas 
deixaram o isolamento e retornaram 
ao trabalho presencial. Na semana 
de referência, 13,3% da população 
ocupada estava afastada das funções 
devido à pandemia. Na semana ante-
rior a proporção era de 14,8%.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/uma-biblioteca-para-encantar-criancas-na-periferia-carente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/negocios-em-pauta-11-a-13-07-2020-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-11-a-13-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livro-em-revista-11-a-13-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/assessor-de-investimentos-ou-gerente-de-banco-entenda-a-diferenca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/voltando-a-uma-nova-escola-para-os-alunos-e-um-novo-normal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-importancia-da-tecnologia-na-saude-em-tempos-de-isolamento-social/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

Planejamento tributário 
é fundamental para reduzir 

perdas nos negócios na pandemia

Com os efeitos da pandemia im-
pactando os negócios, é cada vez 
maior a busca por novos prazos e 

redução de custos nas empresas. Não 
é diferente quando se fala em gestão 
tributária, especialmente com a publi-
cação de medidas provisórias que visam 
dar às empresas mais prazos para o 
cumprimento de obrigações tributárias.

Para Eduarda Prada Radtke, advoga-
da do setor tributário da Flávio Pinheiro 
Neto Advogados, a tomada de decisão 
assertiva neste momento é fundamental 
para a redução de perdas nas empresas. 
“No entanto, é preciso se criar um plane-
jamento eficiente na gestão de tributos, 
a fim de evitar problemas em longo 
prazo. Muitos prazos foram estendidos 
e postergá-los pode ser uma opção de 
fortalecimento de caixa neste momento 
desafiador. Porém, a assessoria jurídica 
neste momento será primordial para 
não só adiar, mas também renegociar 
pagamentos, cortar excessos e atuar 
com mais eficiência fiscal, levando em 
consideração os efeitos em médio e 
longo prazo”, comenta.

Dentro do planejamento tributário, 
a advogada destaca que há algumas 
ações que devem ser verificadas, que 
vão desde a revisão do pagamento de 
tributos até o tipo de desconto que pode 
ser concedido. “Além disso, o apoio de 
especialistas vai ajudar as empresas a 

Arbitrado e Simples Nacional. Existem 
regras e percentuais específicos sobre 
cada um deles e para se adequar a 
determinado modelo, a empresa deve 
preencher requisitos específicos. “Nes-
te momento, até mesmo a mudança no 
regime de tributação pode ser avaliada 
e o ideal é que se busque através da 
assessoria e da conciliação a resolução 
dos pagamentos, evitando medidas 
judiciais que podem levar ao desgaste. 
Um bom planejamento leva tudo isso 
em consideração”, finaliza Eduarda.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 11 a 13 de julho de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

“O apoio de 
especialistas vai 

ajudar as empresas a 
entender o momento 

atual e os impactos 
futuros ao negócio. 

Há, por exemplo, 
a possibilidade do 

resgate de tributos, 
o que é fundamental 

em um momento 
de recessão 

econômica.”

Eduarda Prada Radtke, da Flávio Pinheiro Neto Advogados, destaca que empresas precisam avaliar a 
postergação de prazos bem como estar atentas a redução de impostos e evitar o acúmulo de tributos 
nos próximos meses

OpiniãO

A mutação digital 
da sociedade

Apesar da 
motivação, essa é 
uma proposta nova 
para ser avaliada 
se funcionará e se 
permanecerá.

Após um abrupto pe-
ríodo de isolamento 
social com impactos 

e alterações no cotidiano, 
quais as mudanças que 
prevalecerão no pós-crise 
depois de tantas iniciativas 
digitais promovidas pela 
sociedade em função da 
pandemia? Partindo do 
âmbito da saúde, temos 
um problema de superlo-
tação nos hospitais que foi 
agravado pela pandemia, 
principalmente os públicos. 

Neste cenário, como cui-
dar das pessoas que preci-
sam de atendimento médico 
sem expô-las aos riscos de 
contaminação e mais, sem 
sobrecarregar o já saturado 
sistema de saúde? Em cará-
ter de urgência, o Conselho 
Federal de Medicina perce-
beu que a resposta estava 
na adoção da Telemedicina, 
que permite o atendimento 
remoto feito por profissio-
nais da medicina a partir 
do uso de softwares espe-
cializados. 

Nessa onda veio a opor-
tunidade: médicos já estão 
lançando seus consultórios 
virtuais e algumas operado-
ras de saúde iniciaram suas 
operações a distância para 
as pessoas não saírem de 
suas casas em decorrência 
do isolamento social e, tam-
bém, para os atendimentos 
de casos de Coronavírus. 
Apesar da motivação, essa 
é uma proposta nova para 
ser avaliada se funcionará 
e se permanecerá, mesmo 
após esta crise. 

Agora que estamos falan-
do de Telemedicina motiva-
dos pelo isolamento social, 
por que não ir além e ima-
ginar o futuro? Tecnologias 
como Machine Learning, 
Data Lake e Inteligência 
Artificial processando in-
formações disponíveis na 
internet e redes sociais, 
adicionando-as a um his-
tórico de pacientes podem 
nos direcionar ao futuro. 
Saindo da medicina, quais 
outras profissões podem 
se transformar totalmente 
a partir da pandemia? 

No ponto de vista das fi-
nanças, num surpreendente 
movimento de agilidade do 
Governo, um projeto de aju-
da financeira emergencial 
de alta complexidade foi 
lançado em tempo recorde, 
movimento este que veio na 
esteira dos bancos digitais! 
Será que esta mentalidade 
ágil dos governantes re-
verbera? Afinal, encontrar 
e lidar com as finanças, 
rapidamente e sem deixar 

margem para fraudes, de 
milhões de pessoas que não 
possuem vínculos formais 
com o Governo e nem com 
nenhuma empresa é uma 
tarefa ‘hercúlea’. 

Apesar de todos sabermos 
que existe a parcela de ci-
dadãos que precisam dessa 
ajuda, não havia uma lista 
de quem são. Mesmo assim, 
em apenas uma semana, foi 
lançado o aplicativo Caixa 
Auxílio Emergencial para 
cadastramento destas pes-
soas, que somente no pri-
meiro dia já recebeu cerca 
de 18 milhões de cadastros. 

Deixando a politicagem 
de lado, as pessoas do 
universo de Tecnologia da 
Informação têm ciência da 
dificuldade na concepção e 
elaboração de um aplicativo 
como esse, que vai desde o 
desenvolvimento do apli-
cativo até seu lançamento 
nas plataformas digitais, 
passando também pela in-
fraestrutura necessária para 
suportar milhões de acessos 
e combater os inevitáveis 
ataques de hackers. 

Programas como esse, 
que utilizam a tecnologia 
ao invés da presença física, 
reforçam o pensamento do 
quão ‘absurdo’ é sair de casa 
e entrar em filas para lidar 
com trâmites burocráticos 
como documentações, mes-
mo em épocas não pandê-
micas. Por outro lado, este 
cenário está ‘superado’ no 
âmbito das compras e, prin-
cipalmente, da alimentação. 

Nos últimos meses não 
houve novidade lançada 
pelos aplicativos de entrega, 
a diferença ocorreu pelo 
lado da demanda, na ne-
cessidade de consumo das 
pessoas, que expandiram 
suas compras habituais de 
restaurantes, supermerca-
dos e farmácias físicas para 
a modalidade virtual. Neste 
caso, não foi a tecnologia 
que precisou se adaptar 
ao isolamento, mas, sim, 
as pessoas que, devido à 
necessidade, descobriram a 
conveniência das entregas. 

Este cenário pandêmico 
sem precedentes que de-
mandou agilidade e mudan-
ças das pessoas, empresas 
e sociedade como um todo, 
também nos catalisou cada 
vez mais ao ambiente digital. 
Porém, na retomada das 
atividades, as demandas 
serão outras e, talvez, po-
tencializadas. No pós-crise, 
o que será necessário para 
sobreviver? 

Afinal, não estávamos pre-
parados para um isolamento 
dessa magnitude, mas será 
que estaremos preparados 
para as novas mutações 
sociais após o Covid? 

(*) - É gerente do Digital Lab da 
Engineering, companhia global de 

TI e Consultoria especializada 
em Transformação Digital 

(www.engdb.com.br).

Matheus Rocha (*) 

Em busca de novas oportunidades empresas criam 
estratégias para continuar gerando negócios

Os setores de turismo, eventos e entrete-
nimento estão entre os mais afetados pela 
pandemia. Em uma pesquisa realizada pelo 
Sebrae, Ubrafe e Abeoc, 98% das empresas 
do setor de eventos afirmaram ter sido impac-
tados. A solução para muitas delas foi buscar 
novas alternativas para se manter no mercado.

Dentre as marcas está a Nogueira Brinque-
dos, fabricante de brinquedão, cenografias, 
mobiliários e jogos para áreas kids para casas 
de festas, restaurantes e comércios, buffet 
parques e shoppings, escolas e hotéis. Sempre 
atenta às novidades e em busca de novas so-
luções, em maio a empresa iniciou a produção 
de totem para álcool em gel, uma alternativa 
para garantir a operação e compromissos 
com funcionários diante da crise que o país 
está enfrentando. “Temos os equipamentos, 
matéria prima e mão de obra, aproveitamos 
esse momento para novas ideias. Está em 
nosso DNA criar, estimular os colaboradores, 
motivar e apostar no crescimento”, destaca 
David Gaspri, proprietário da fábrica

Nos meses de maio e junho a empresa ven-
deu cerca de 1500 totens, e está aumentando 
sua produção para atender clientes que estão 
retomando suas atividades e precisam estar 
de acordo com as normas de segurança e 
higiene do Ministério da Saúde. “No mês de 
julho a venda do produto auxiliou nos custos 
fixos e folha de pagamento dos funcionários. 
Acreditamos que em julho conseguiremos 
obter os lucros”, destaca Gaspri.

Já entre as marcas do segmento de tecno-
logia, a Fugativa Escape Games e a XGEN, 
especialista em soluções de relacionamento 
digital, firmaram uma parceria para desen-
volver um modelo treinamento corporativo 

canal de comunicação utilizado quanto ao 
conteúdo”, explica Fabio Passerini, fundador 
e sócio-diretor da Fugativa. “A vantagem de 
um treinamento gamificado é que ele consegue 
despertar o interesse e promover o engaja-
mento do participante, o que gera resultados 
muito melhores do que os métodos convencio-
nais, além de ser capaz de avaliar habilidades 
como raciocínio abstrato e atenção”, explica. 
“A empresa também consegue saber em que 
etapa as pessoas estão errando mais para que 
possa reforçar o treinamento naquele ponto”.

O modelo disponível para testes, por exem-
plo, simula o roubo a um museu. O partici-
pante recebe pistas que o levam na direção 
de desvendar o enigma - onde será o roubo, o 
que será roubado e para onde os assaltantes 
planejam fugir.

Investir na ferramenta virtual foi a maneira 
que a Fugativa encontrou de manter o negó-
cio funcionando, uma vez que as atividades 
presenciais estão suspensas na cidade de 
São Paulo desde 18 de março. “Nós já temos 
experiência com treinamentos corporativos 
gamificados e dinâmicas de grupo em eventos. 
O que fizemos foi levar essa solução para o 
ambiente digital”, diz Passerini.

A XGEN, que registrou aumento da de-
manda por soluções digitais com a pandemia 
da Covid-19, com muitos clientes migrando 
o atendimento de voz para os programas de 
mensagens, acredita que a tendência é de 
aceleração da transformação digital mesmo 
após a pandemia. “É um caminho sem volta, 
e as empresas sentiram isso. Quem não esta-
va preparado teve de correr para não fechar 
as portas”, diz Marcelo Loiacono, diretor de 
Novos Negócios na XGen.

News@TI
Kit de sobrevivência apoia empresas em novo 
cenário de negócios

@A Afferolab – uma das líderes do país no setor de Aprendizagem 
Corporativa – lança no mercado um kit de sobrevivência gratuito 

destinado a quem está em busca de orientações para seguir com seus ne-
gócios. Com diversos conteúdos, ferramentas e boas práticas, a plataforma 
tem por objetivo auxiliar organizações de diferentes portes e segmentos a 
passar por este momento de um jeito mais leve, cuidando das pessoas e 
da manutenção dos negócios. Os materiais disponibilizados para consulta 
pela Afferolab reúnem diversas dicas, informações, exemplos de sucesso 
e sugestões de aplicativos que visam respaldar outras companhias neste 
momento de tantas transformações e busca por respostas aos desafios 
atuais.  Os conteúdos estão divididos em macrotemas: Saúde física, men-
tal e emocional; Direitos individuais e coletivos; Gestão de crise; Gestão 
financeira e pessoal; Experiência do cliente; Novo normal; Inteligência 
emocional; Responsabilidade e impacto social; Análise crítica e Princípios da 
macroeconomia (https://conteudo.afferolab.com.br/kit-de-sobrevivencia).

Rede e ScanSource anunciam parceria com 
lançamento de terminal inteligente

@Rede, empresa de pagamentos do Itaú Unibanco, e Scansource, 
líder global em produtos de tecnologia com foco em automação 

comercial, anunciam parceria para a distribuição do novo terminal 
inteligente Smart Rede, que integra sistemas de automação e ferramen-
tas para facilitar a administração do negócio pelo varejista. A atuação 
conjunta vai viabilizar, pela primeira vez, a oferta de maquininhas com 
sistema de captura da credenciadora no modelo de venda – que será 
oferecido em paralelo com a modalidade de aluguel. Ainda de acordo 
com o executivo, com a parceria, a ScanSource se destaca por ser o 
único player do segmento a ser provedor de toda a solução, fim a fim, 
para os canais que atuam com o varejo. Para atender de forma qua-
lificada os canais de automação comercial, a ScanSource conta com 
um time especializado que irá auxiliar o parceiro nesta integração e 
no processo de aprendizado deste novo modelo de negócios.

ricardosouza@netjen.com.br
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osentender o momento atual e os impactos 
futuros ao negócio. Há, por exemplo, 
a possibilidade do resgate de tributos, 
o que é fundamental em um momento 
de recessão econômica. Também é 
necessário ter um planejamento para a 
retomada da economia e de que forma a 
eficiência fiscal será garantida também 
nesta situação”, diz.

No Brasil, a tributação ocorre dentro 
de algumas opções de regime, como 
Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro 

Eduarda Prada Radtke

gamificado adaptado aos dias atuais por meio 
do chatbot, um programa de computador que 
simula a comunicação humana. A ferramenta 
permite que empresas realizem treinamentos, 
avaliações e processos seletivos em um ambiente 
virtual moderno e envolvente.

Chamada de Chat Bot Game, a ferramenta 
pode ser desenvolvida nos principais canais de 
comunicação online, como WhatsApp, Facebook 
Messenger, WebChat, Apple Business Chat, Te-
legram e Google RBM, além dos próprios canais 
do cliente. A base de conhecimento, ou seja, o 
conteúdo necessário para o treinamento, pode 
ser criado tanto pelo cliente quanto pela equipe 
do Chat Bot Game.

 “A ferramenta pode ser adaptada às neces-
sidades de cada cliente, tanto em relação ao 
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Plataforma EaD da Prefeitura de SP
O Portal do Cate disponibiliza mais de 70 cursos ao usuá rio e 

conta com seis eixos temáticos para cada modalidade. São eles: 
gestão, empreendedorismo e trabalho; economia criativa; saúde 
e bem-estar; meio ambiente e sustentabilidade; tecnologia e 
gastronomia. Todas as opções garantem ao aluno uma certifica-
ção, disponível ao término de cada módulo. O Portal do Cate é 
totalmente gratuito e pode ser acessado de qualquer lugar com 
acesso à internet. O cadastro é simples, tendo a possibilidade 
de ser vinculado ao Facebook, que preenche boa parte das 
informações necessárias para a criação da conta. Acesse e faça 
agora seu cadastro gratuitamente: www.cate.prefeitura.sp.gov.br
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D - Produção de Bunker 
Pelo segundo mês consecutivo, a Refinaria de Paulínia (Replan) bateu o 
recorde mensal de produção de Bunker 2020 – óleo combustível utilizado em 
motores de navios, com baixo teor de enxofre. Em junho, a refinaria atingiu 
a marca de 148 mil m³ (milhões de litros), número 20% superior ao recorde 
anterior registrado em maio, que foi de 123 mil m³ (milhões de litros). No 
primeiro semestre, a Replan produziu mais de 470 mil m³ (milhões de litros) 
do produto, que é transportado por dutos até o Terminal de Barueri, onde 
é armazenado para ser enviado, também por dutos, ao Porto de Santos. 

E - Lavagem de Carros  
O aplicativo Lavô, que oferece lavagens de carros, agora cadastra inte-
ressados em participar do serviço em São Paulo. São 7000 vagas abertas 
para colaboradores que podem se inscrever para lavagem de veículos 
com hora marcada e no local definido pelo usuário por meio do app. A 
renda mensal pode chegar até a R$ 6 mil e as inscrições são feitas no 
site: (lavo.online/parceiro). Presente em cidades como Brasília, Goiânia, 
Curitiba e Uberlândia, a chegada da Lavô em São Paulo faz parte de um 
projeto de expansão nacional que, a partir deste mês,  chegará à Cam-
pinas, Florianópolis, Belo Horizonte e Balneário Camboriú. 

F - Desafios aos Líderes
Estão prorrogadas as inscrições para o prêmio ‘Valor Carreira 2020’, pes-
quisa realizada pela Mercer em parceria com o jornal Valor Econômico, que 
premia as empresas com os melhores ambientes de trabalho do país, com 
base em oito dimensões: cultura de integridade, agilidade organizacional, 
liderança responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa justa, 
carreiras atrativas, indivíduos prósperos e engajamento. A participação na 
pesquisa, que está em sua 18ª edição, é gratuita e as inscrições agora vão até 
sexta-feira (17), podendo ser feitas pelo site (valorcarreira.valor.com.br).

G  - Planos Econômicos 
Ficou mais fácil aderir ao acordo referente às mudanças no cálculo da 
correção monetária dos saldos da poupança durante a entrada em vigor 

A - Treinamentos para Universitários
Pensando em colaborar no investimento da carreira dos jovens sem sair 
de casa, a Visagio, grupo de transformação de negócios, está oferecendo 
diversos treinamentos para universitários de todo país. São oferecidos 
cursos de tecnologia, robótica, métodos de resolução de problemas, 
dentre outros. Todos são gratuitos e ministrados por pessoas do time da 
Visagio. As aulas são todas gravadas e os alunos podem assistir a qualquer 
horário do dia. Não há número máximo de alunos ou pré-requisitos para 
as inscrições. Os estudantes interessados podem se cadastrar através 
do site (http://www.visagiotalentos.com/univisagio).

B - Externando Alegria
A série anual de congressos das Testemunhas de Jeová vai começar de 
uma maneira diferente. No mundo inteiro, todos poderão assistir ao 
programa do evento simultaneamente e sem sair de casa. Isto porque 
a partir deste sábado (11), as sessões do congresso começarão a estar 
disponíveis no site (www.jw.org/pt). Diante das dificuldades causadas 
com a atual pandemia, o tema escolhido para o congresso de 2020 foi 
“Não Perca a Alegria!”. O objetivo é ajudar as pessoas a perceberem as 
razões que elas têm para serem felizes. Além disso, o evento demonstrará 
como desenvolver a alegria que vem de Deus, continuar alegres apesar 
de problemas e como externar essa alegria a outros.

C - Músicas inéditas
Criados na segunda metade dos anos 60, os concursos de música po-
pular da rádio e da tv revelaram a geração de artistas que hoje forma o 
Olimpo da nossa música. Agora, seguindo este legado, a Rádio Mood FM 
apresenta o concurso Draft Mood. O formato também é inspirado pelo 
Draft da NBA, no qual os times profissionais da liga de basquete podem 
recrutar jogadores amadores. A linguagem e os formatos da indústria 
fonográfica se modernizaram, mas a essência permanece intacta: revelar 
talentos, apresentar ao público uma nova geração de artistas e músicas 
inéditas. O Draft Mood terá um calendário de etapas online e presenciais, 
com inscrições abertas entre os próximos dias 20 e 30, através do site: 
(moodfm.com.br/draft). 

dos planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990) 
e Collor II (1991). Entrou no ar uma nova versão do site criado para o 
fechamento de acordos entre poupadores e bancos. A plataforma passou 
por uma série de mudanças com objetivo de simplificar o processo de 
adesão e adequar a ferramenta aos termos do aditivo aprovado pelo 
STF. O site funciona como um local de manifestação de interesse em 
aderir ao acordo. O poupador vai apenas preencher um formulário com 
dados pessoais e informações do processo. Confira em (http://www.
pagamentodapoupanca.com.br/). 

H - Aceleração para Startups 
A Solví, empresa comprometida em soluções de resíduos e valorização 
energética, quer atrair startups da área de meio ambiente, por meio da 
primeira corporate venturing - movimento de uma grande corporação 
em busca de inovação - destinada a esse segmento no país. A companhia 
criou a SMARTie, que consiste num programa de aceleração que buscará 
ideias inovadoras voltadas à  destinação, valorização, transporte e uso de 
resíduos para gerar ou otimizar energia. Para buscar essa aproximação, 
estão previstos tickets entre R$ 500 mil a R$ 3 milhões junto aos em-
preendedores da área. Mais informações: (https://www.smartie.global/).

I - Era do 5G no Brasil
A Claro dá início aos serviços de 5G no Brasil a partir da próxima semana, 
quando São Paulo e Rio começam a contar com a rede 5G DSS. Isso será 
possível com o recurso de compartilhamento de frequências, que permite 
a utilização do espectro atual já alocado. A nova tecnologia começa a ser 
implantada pela operadora, em parceria com a Ericsson. Com a tecnologia 
DSS (Dynamic Spectrum Sharing, ou Compartilhamento Dinâmico de 
Espectro), é possível compartilhar as frequências disponíveis hoje, já 
alocadas ao Serviço Móvel Pessoal. Clientes que adquirirem smartphones 
aptos já poderão ter as primeiras experiências com a tecnologia 5G, com 
conexões até 12 vezes mais velozes que o 4G convencional.

J - Melhor Universidade
A Universidade Presbiteriana Mackenzie foi considerada a melhor 
instituição privada de ensino do Estado de São Paulo, de acordo com 
a edição 2020 do The Latin America University Rankings, organizado 
pela publicação Times Higher Education. O índice mede a pontuação em 
cinco critérios: citações, pesquisa aplicada, internacionalização, pesquisa 
e ensino. A nota geral, obtida a partir da média dos cinco elementos 
avaliados, foi de 39,6 pontos. As melhores avaliações da Instituição 
foram em Ensino (50,4), Pesquisa (45,5), Pesquisa Aplicada (40,2) e 
Internacionalização (30,7). Entre as instituições privadas do Brasil, o 
Mackenzie aparece na quinta colocação.

Conheça as 
IncentiveTechs 

Mais de 12 mil 
iniciativas inovadoras 
no Brasil. Esse é o 
último dado sobre o 
tamanho do mercado 
de startups e inovação 
divulgado pela 
ABStartups (Associação 
Brasileira de Startups)

Dentro desse imenso 
universo, que só faz 
crescer, existem algu-

mas verticais que ganharam 
destaques ao longo dos últi-
mos cinco anos. 

Vimos o boom dos e-com-
merces, fintechs, agrotechs 
e mais recentemente as law-
techs têm chamado atenção, 
principalmente pelo fato das 
empresas passarem a levar 
mais à sério seus processos 
internos de compliance. 

Com algumas recentes mu-
danças nos cenários econômi-
cos e políticos, o Brasil ganhou 
fôlego e os empreendedores, 
por consequência, ficaram 
ainda mais otimistas sobre 
seus mercados e, por que 
não, para a criação de novas 
iniciativas. É nesse momento 
que aparece uma nova onda 
das startups. São as chamadas 
IncentiveTechs, ou seja, em-
presas com base tecnológica 
que atuam no segmento de 
marketing de incentivo. 

Ainda incipiente em nosso 
país, o setor chamou a aten-
ção de alguns empresários 
e passou a ganhar ares mais 
robustos e modernos, deixan-
do para trás estigmas arcaicos 
e arraigados sobre o que é 
como funciona o conceito de 
incentivo. Em linhas gerais, 
podemos dizer que o marke-
ting de incentivo é o conjunto 
de ações que tem como obje-
tivo final motivar equipes de 
trabalho, sempre com foco em 
aumento de produtividade. 

Para se ter uma ideia, 
atualmente, apenas 68% das 
empresas brasileiras usam 
essa metodologia, apesar des-
se ser um mercado de R$8,3 
bilhões ao ano. Porém, as 
IncentiveTechs chegam para 
mudar o fato da maior parte 
dos gestores ainda acreditar 
que incentivo se resume ao 
bom e velho “brinde” no final 
de um determinado período 
ou mesmo apenas uma pre-
miação por meio de dinheiro. 

Após quase dez anos de 
atuação nesse setor, notei 
a importância de ajudar o 
mercado a entender que os 
tempos são outros e é pre-
ciso se reinventar e seguir 

as tendências do mundo hi-
ghtech em que vivemos. Na 
última década, os programas 
de incentivo sofreram gran-
des transformações, antes a 
maioria dos programas eram 
gerenciados manualmente e a 
ênfase estava na realização de 
recompensa - dar e receber. 

Hoje existe uma abordagem 
mais sutil, focada na perfor-
mance do colaborador duran-
te todo o programa, soluções 
criativas e transparente para 
influenciar o comportamento 
dos funcionários e gerar alto 
índice de engajamento. Para 
uma campanha de incentivo 
ter sucesso é preciso ir na 
direção contrária da famosa 
planilha de Excel e comuni-
cação boca a boca. 

O último relatório da In-
centive Research Foudation 
(IRF) revela que, para gerar 
engajamento, reconheci-
mento e recompensa, é cada 
vez mais necessário o uso de 
soluções tecnológicas com 
facilidade de navegação e 
automação de estratégia, é 
preciso ter e tratar dados. 
O uso dessas soluções torna 
a campanha de incentivo 
tangível. 

À medida que essas ações 
se transformam em algo 
mais sofisticado, as organi-
zações passam a necessitar 
de um software fácil de usar, 
rico em recursos e flexível, 
capaz de integração total e 
com capacidade robusta de 
produzir insights analíticos 
e personalização. A união 
de know-how de anos de 
marketing de incentivo com 
aplicações tecnológicas era 
o caminho natural de quem 
não deseja perecer nesse 
mercado e oferecer soluções 
cada vez mais eficientes para 
seus clientes. 

Por isso, o ponto central de 
quem é uma IncentiveTech é 
justamente entender as do-
res de quem está lá na outra 
ponta, ou seja, o colaborador. 
Ele deseja ser ouvido, ele 
respira inovação e tecnolo-
gia, portanto as empresas 
e seus gestores precisam 
acompanhar esse mundo. 
Para ajudar, as IncentiveTe-
chs chegam como a grande 
promessa de 2020, levando 
experiências imersivas, soft-
wares completos para uma 
gestão assertiva e atuação sob 
modelos preditivos, ajudando 
na tomada de decisão com 
base em dados detalhados de 
cada campanha. 

(*) - É CEO da Incentivar.io, 
plataforma de incentivo para 

equipes corporativas.

Rodolfo Carvalho (*)

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Carlos de Gioia (CPF/MF nº 001.751.538-68), Celso Coscarelli (CPF/MF nº
128.530.638-44). Declaram, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II, à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de
administração no Banco Induscred de Investimento S/A para a qual foram eleitos
como diretor sem designação especial. Esclarecem que eventuais objeções à
presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil -
Avenida Paulista nº 1804 - São Paulo-SP.
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ãoO Banco do Brasil obteve 
autorização para ampliar 
o seu limite orçamentário 
no âmbito do Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) 
em R$ 1,24 bilhão. Com isso, 
o valor passou de R$ 3,74 
bilhões para R$ 4,98 bilhões. 
O montante compreende os 
85% dos recursos garantidos 
pelo Fundo Garantidor de 
Operações (FGO) e os 15% 
que ficam a cargo do Banco. 

Na quarta-feira (8), o BB 
havia emprestado todos os 
R$ 3,7 bilhões inicialmente 
destinados às operações de 
crédito com recursos do 
Programa para 60 mil micro e 
pequenos empreendedores. 
A contratação no BB seguirá 
simplificada, sem cobrança 
de tarifa de abertura de 
crédito nem exigência de 
contratação de seguro pres-
tamista. 

A norma possibilitará a 
negociação com des-
contos de até 70% e 

parcelamentos em até 145 
meses. A transação por pro-
posta individual passa a valer 
a partir do próximo dia 15. 

Envolve créditos adminis-
trados pela Procuradoria-
Geral Federal (PGF) e crédi-
tos cuja cobrança compete à 
Procuradoria-Geral da União 
(PGU). A classificação dos 
créditos irrecuperáveis ou 
de difícil recuperação é feita 
a partir da análise do tempo 
de cobrança estabelecido 
nas normas da AGU; a sufici-
ência e liquidez das garantias 
associadas aos créditos; a 
existência de parcelamentos 
ativos; a perspectiva de êxito 
das estratégias administrati-

Medida possibilitará parcelamento em até 145 meses.
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Confiança da 
indústria mantém 
recuperação

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) 
voltou a se recuperar em ju-
lho, após atingir seu menor 
patamar em abril, quando a 
crise da pandemia do novo 
Coronavírus mostrou-se mais 
aguda, informou na sexta-feira 
(10), a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). O indicador 
teve a terceira alta seguida e 
chegou aos 47,6 pontos, 6,4 
pontos acima do registrado em 
junho. Ainda assim, o indicador 
situa-se abaixo de 50 pontos, 
refletindo falta de confiança. 

O Icei se recuperou princi-
palmente devido às expectati-
vas para os próximos seis me-
ses. O Índice de Expectativas, 
componente do Icei, subiu 6,2 
pontos e alcançou 54,1 pontos, 
ou seja acima dos 50 pontos, o 
que divide expectativas pessi-
mistas e otimistas. Já a situação 
econômica atual continua pior 
que a dos últimos seis meses. O 
Índice  chegou a 34,5 pontos. 

A alta de 6,8 pontos ante a 
última pesquisa mostra uma 
percepção menos negativa 
com o cenário atual dos ne-
gócios. “O início da reabertura 
das atividades econômicas na 
maioria das cidades brasileiras 
alimenta as expectativas de 
recuperação da economia, 
embora a atividade indus-
trial continue desacelerada”, 
disse o gerente-executivo de 
Economia da CNI, Renato da 
Fonseca (ABr).

Portaria fixa desconto de até 
70% para pagamento de dívidas
A Advocacia-Geral da União (AGU) publicou portaria regulamentando a negociação das dívidas tributárias 
entre a Administração Pública e pessoas físicas ou jurídicas com créditos considerados irrecuperáveis ou 
de difícil recuperação

também poderão dar uma 
entrada de 5% do valor e 
terão a possibilidade pagar 
o valor remanescente em 
parcela única com 70% de 
desconto ou em até 145 
meses com redução de 10%.

O devedor será notificado 
da proposta por via eletrô-
nica ou postal. Para isso, no 
entanto, o devedor deverá 
efetuar seu cadastro na pla-
taforma do sistema Sapiens 
Dívida, no módulo transa-
ção da Advocacia-Geral da 
União, disponível no site 
da AGU. Novas portarias 
deverão ser publicadas pela 
PGF e PGU antes de 15 de 
julho para detalhar procedi-
mentos adicionais de como 
as negociações serão opera-
cionalizadas (ABr).

vas e judiciais de cobrança; o 
custo da cobrança judicial; o 
histórico de parcelamentos 
dos créditos; e a capacidade 
de pagamento.

Pessoas jurídicas com 
créditos considerados ir-
recuperáveis ou de difícil 

recuperação poderão pagar 
uma entrada de 5% do valor 
devido e optar, por exemplo, 
em fazer o pagamento res-
tante em parcela única com 
50% de desconto ou em até 
84 parcelas com redução 
de 10%. As pessoas físicas 

Banco do Brasil amplia total do 
limite de crédito Pronampe

Para efetivar a operação, 
o cliente com cadastro atu-
alizado precisará apenas 
apresentar as informações de 
faturamento fornecidas pela 
Receita Federal no Domici-
lio Tributário Eletrônico do 
Simples Nacional ou na caixa 
postal do Portal e-CAC. O pra-
zo de pagamento é de até 36 
meses, já considerando os oito 
meses de carência e taxa de 

juros computada pela Selic 
mais 1,25% ao ano.

Todas as agências do BB es-
tão aptas a contratar e o Banco 
seguirá priorizando empresas 
com faturamento anual de até 
R$ 360 mil, oferecendo orien-
tação e consultoria para suas 
necessidades. As primeiras 
contratações já foram reali-
zadas a partir do suplemento 
no orçamento (AI/BB).

O Banco do 
Brasil seguirá 
priorizando 

empresas com 
faturamento 
anual de até 
R$ 360 mil.

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Inteligência artificial a 
serviço da Justiça

É no STF que 
encontramos o 
maior e mais 
complexo sistema de 
inteligência artificial 
do Poder Judiciário

Surgida entre 1950 e 
1960, em decorrência 
do desenvolvimento 

tecnológico, a inteligência 
artificial consiste em gerar 
mecanismos que repro-
duzam, através do com-
putador, a capacidade da 
mente humana que permite 
pensar, evoluir, produzir e 
armazenar raciocínios, além 
de resolver problemas, com 
alto grau de eficiência, pro-
dutividade e rapidez.

Atualmente, a inteligên-
cia artificial é uma realidade 
revolucionária, fazendo 
parte do nosso cotidiano, 
se aprimorando cada vez 
mais e impactando a vida de 
todos. No mundo jurídico, 
não foi diferente. Tanto na 
advocacia, quanto nos ór-
gãos do sistema de Justiça 
(que compreende o Poder 
Judiciário, o Ministério Pú-
blico, a Defensoria Pública e 
outros órgãos essenciais ao 
funcionamento da Justiça), 
a utilização da inteligência 
artificial é inexorável.

É no STF que encontra-
mos o maior e mais comple-
xo sistema de inteligência 
artificial do Poder Judiciá-
rio, apelidado de ‘Victor’, em 
homenagem a Victor Nunes 
Leal, que foi Ministro do 
STF de 1960 a 1969. Foi ele 
também o principal respon-
sável pela sistematização da 
jurisprudência do STF em 
Súmulas, o que facilitou a 
aplicação dos precedentes 
judiciais aos casos julgados.

Desenvolvido pelos pes-
quisadores da UnB, a prin-
cipal função de ‘Victor’ é 
auxiliar os analistas do STF, 
interpretando recursos e 
separando-os por temas 
de repercussão geral. Se-
gundo o Presidente do STF, 
Ministro Dias Toffoli, o pro-
grama traz maior eficiência 
na análise dos processos, 
com economia de tempo e 
de recursos humanos. As 
tarefas que servidores do 
Tribunal levam, em média, 
44 minutos para realizar, o 
‘Victor’ executa em menos 
de 5 minutos. 

Isto faz com que os fun-
cionários do Tribunal não 
precisem mais se preocupar 
com tarefas mais burocrá-
ticas (mecânicas e repetiti-
vas) e possam se dedicar às 
atividades mais complexas, 
que envolvam conhecimen-
to jurídico. O STJ também 
tem seu sistema, denomi-

nado ‘Sócrates’, que utiliza 
técnicas de inteligência 
artificial para auxiliar os re-
latores sobre precedentes e 
legislação, chegando até a 
sugerir decisões. Iniciativas 
assim surgem em Tribunais 
de todo o país. 

Nos estados do Acre, 
Alagoas, Amazonas, Ceará e 
Mato Grosso do Sul, a Justi-
ça conta com a ajuda de um 
robô, denominado ‘Léia’, 
dentre outras tecnologias 
que estão sendo adotadas 
pelos Poderes Judiciários 
Estaduais e Federal.

Na advocacia, a inte-
ligência artificial tem se 
mostrado imprescindível, 
sendo utilizada para auxiliar 
pesquisas, analisar docu-
mentos, classificar dados, 
automatizar processos, pre-
encher e alimentar bancos 
de dados, revisar artigos 
doutrinários, jurisprudên-
cia e precedentes, além de 
minimizar os equívocos na 
produção de relatórios e 
documentos. 

É inegável que o auxílio 
da tecnologia pode contri-
buir no aperfeiçoamento da 
atuação dos advogados, que 
operam na defesa de seus 
clientes, desenvolvendo 
teses inovadoras, de acordo 
com as especificidades de 
cada caso concreto. É fato 
que a inteligência artificial 
ganha, cada vez mais, um 
protagonismo no mundo 
jurídico, principalmente 
auxiliando no aumento da 
produtividade dos profis-
sionais da Justiça, e isto é 
irreversível.

Neste contexto de avanço 
e modernidade, todavia, 
não se pode esquecer que 
a inteligência artificial não 
é a inteligência humana, 
fruto da cognição, mas tão 
somente um avançado robô 
que trabalha com os dados 
que dispõe, “pensando” de 
acordo e para o fim a que 
foi programado. Diante 
desta realidade, adverte-se 
que um robô jamais poderá 
substituir o ser humano, 
principalmente em tarefas 
que exijam sensibilidade e 
vivência humana, como as 
desenvolvidas pela magis-
tratura e pela advocacia. 

A inteligência artificial, 
por mais avançada que seja, 
é desprovida da compreen-
são do que é “ser humano”, 
componente essencial para 
a obtenção do ideal de Jus-
tiça tão almejado.

(*) - Advogada criminalista, mestre 
e doutoranda em Direito Penal pela 

Universidade de Salamanca, estudou 
Ciências Criminais na Universidade 

Georg-August-Universität Göttingen, 
é Diretora da Comissão Brasileira das 

Advogadas Criminalistas 
da Abracrim.

Adriana Filizzola D’Urso (*)

Um bem devidamente registrado e sem pendências é facilmente 
transferido para herdeiros ou para terceiros.
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escritura pública, contrato de 
compra e venda, certidão de 
matrícula e quais os impostos 
devidos para transferência de 
um imóvel. O mais comum é 
contratar um despachante 
para resolver toda a docu-
mentação e ficar preocupado 
apenas com o pagamento. 
Contudo, conhecer o procedi-
mento é de suma importância 
para não cair em cilada e pagar 
mais do que deveria pagar.

Conforme o presidente 
da Associação Brasileira 
dos Mutuários da Habitação 
(ABMH), Vinícius Costa, o 
ideal é que a aquisição do 
imóvel comece com uma 
promessa de compra e venda, 
que nada mais é que um con-
trato particular firmado entre 
comprador e vendedor. Não é 
necessário que a promessa de 
compra e venda tenha firma 
reconhecida de comprador 
e vendedor, mas este proce-
dimento é aconselhável para 
evitar fraudes.

Também é indicado que 
tenha assinatura de duas tes-
temunhas e, eventualmente, se 
não for possível quitar o valor 
da compra a curto prazo, nem 
outorgar imediatamente a es-
critura, é interessante averbar 
o documento no cartório de 
registro de imóveis para dar 
conhecimento público da ope-
ração e também para garantir 

A Roit Consultoria e Conta-
bilidade, seguindo medidas e 
recomendações fitossanitárias 
por conta da pandemia, mantém 
fechadas três de suas quatro uni-
dades em todo o Brasil. O trabalho 
de seus 175 colaboradores passou 
a ser realizado em casa. Mas, ao 
contrário do que se costuma pen-
sar, o home office não representou 
queda na produtividade.

A accountech (soluções em 
inteligência artificial para o seg-
mento de contabilidade) está 
utilizando um software para acom-
panhamento da produtividade 
dos colaboradores, que permite a 
cada um o controle total de suas 
atividades. Não se trata de um 
instrumento de fiscalização do 
trabalho realizado pelas equipes. 
Ao contrário, é uma ferramenta 
para que os próprios funcionários 

Adriana Manni Peres (*)    

Em tempos de pandemia mundial, 
como elas estão sobrevivendo? 
O comércio viu no e-commerce 

uma saída para seguir operando. E 
além de aprender essa nova forma de 
comercialização, os varejistas se viram 
obrigados a contratar empresas para 
realizar todo o processo de vendas 
online e de serviços de entrega. E o 
novo normal trouxe também um desafio 
para fazer a gestão contábil. 

Sua empresa está vendendo online e 
precisa de uma transportadora? Fique 
atento à forma de tributação dessa 
atividade, porque a prestação ora terá 
a tributação do ISS ora do ICMS, o que 
envolve órgãos diferentes de arrecada-
ção. O primeiro cabe aos municípios, 
quando se tratar de serviços realizados 
dentro da própria cidade. Já o segun-
do é de responsabilidade do estado 
e aplicado no transporte de cargas 
realizado entre municípios ou estados. 
Já a indústria que está investindo na 
diversificação, inúmeras empresas 
apostaram na produção de álcool em 
gel 70%, para doar ou comercializar, 
devido à alta demanda. 

E em termos tributários e fiscais, 
quem está lançando um novo produ-
to deve se atentar em classificá-los 
corretamente, já que alguns estados 
diminuíram a alíquota de ICMS de 
produtos utilizados no combate à 
Covid-19 e os que são vendidos para 

O contador é peça-chave para o esforço coletivo de fazer a economia continuar funcionando.

contabeis.com/reprodução

Contabilidade e pandemia: como 
as empresas estão sobrevivendo
O mundo mudou e, com a crise da Covid-19, muitas empresas precisaram reinventar seus negócios

hospitais públicos. Os governos  estão 
empenhados na sobrevivência das 
empresas e oferecem vários benefícios 
como prorrogação de parcelamento 
de impostos, suspensão de processos 
administrativos e tributários, prorroga-
ção de certidões entre outros. Porém, 
mesmo com os incentivos, existem as 
dificuldades. 

Por exemplo, se as vendas online 
aumentaram, em contrapartida cres-
ceu também o número de devoluções, 
cancelamento de operações compra 
de mercadorias antes adquiridas para 
entrega futura, além da alteração de 
preços de mercadorias que já foram 
vendidas e estão pendentes de entrega. 
Tudo isso reflete no dia a dia dos profis-
sionais da área fiscal e o contador des-

ponta como profissional habilitado para 
dizer qual o melhor caminho a seguir, 
as providências fiscais, os benefícios 
fiscais que sua empresa tem direito, 
além de ajudar a organizar as despesas 
com tributos e checar oportunidades 
de parcelamento e adoção de regimes 
especiais, quando necessário. 

O fato é que, mesmo na crise, as 
empresas estão buscando meios para 
manter o negócio funcionando, criando 
atividades, diversificando operações e 
aprimorando a forma de vender. Nesse 
caso, o contador é peça-chave para o 
esforço coletivo de fazer a economia 
continuar funcionando e manter o 
emprego de muitos brasileiros. 

 (*) - É Especialista em Impostos da IOB.

Processo burocrático para registro 
de imóvel evita transtornos

e se for averbada na matrícula 
do imóvel. A escritura pública 
é cobrada no cartório de notas, 
que usa como base o valor da 
operação”, informa Vinícius 
Costa. Para registrar a escri-
tura, é necessário recolher o 
Imposto sobre Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI), de 
competência municipal. De-
pois, para registro da escritura 
pública, é preciso recolher as 
taxas e emolumentos do car-
tório de registros de imóveis, 
que também cobra com base 
no valor da operaçã.

De acordo com o presidente 
da ABMH, infelizmente, no 
Brasil os conceitos de re-
gistro de imóvel e escritura 
pública não são muito bem 
compreendidos pela popu-
lação, que acaba achando 
que só o fato de ter escritura 
pública a pessoa já é dona 
do imóvel. Com isso, acaba 
deixando um problema a ser 
resolvido posteriormente 
pelos herdeiros. “Compre-
ender o procedimento e sua 
importância na regularização 
da compra do imóvel é neces-
sário para evitar problemas 
com falecimento  ou nova 
venda. Um bem devidamente 
registrado e sem pendências 
é facilmente transferido para 
herdeiros ou para terceiros”, 
alerta Vinícius. 

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

o direito real de propriedade 
ao comprador. Depois desse 
procedimento, é hora de pagar 
o imóvel. 

Para isso, há duas situações: 
o pagamento com recursos pró-
prios ou o financiamento pelo 
comprador. Se o pagamento 
se der com recursos próprios, 
vendedor e comprador deve-
rão procurar um cartório de 
notas para lavrar a escritura 
pública de compra e venda. 
Já se a operação se der por 
financiamento habitacional, 
o que ocorre na maioria dos 
casos, não é necessário fazer 
escritura pública, pois por lei 
o contrato de financiamento 
tem força de escritura pública.

Nesse ponto, o que cabe des-

taque é que escritura pública 
é diferente de matrícula do 
imóvel. Quem tem escritura 
pública, tem documento hábil à 
transferência da propriedade do 
imóvel para seu nome, mas não 
pode ser considerado dono do 
imóvel. Quem tem a matrícula 
do imóvel com seu nome ali 
registrado (após o registro da 
escritura pública) tem efetiva-
mente a propriedade do imóvel. 
Para chegar na fase de registro 
da escritura pública é necessá-
rio, primeiramente, recolher os 
impostos, emolumentos e taxas 
devidas pelas operações. 

“A promessa de compra e ven-
da, regra geral, não tem custo, 
exceto se feita por advogado 
contratado por uma das partes 

Empresa adota home office e ganha produtividade 
equivalente 100 mil horas anuais

A economia gerada com trabalho home office 
passou de R$1 milhão.
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funções, conforme explica o sócio 
e CEO da Roit, Lucas Ribeiro.

Segundo ele, cálculos apontam 
para um total de até 100 mil ho-
ras trabalhadas a mais, por ano, 
com a atual sistemática. “Muda-
mos a política de controle das 
atividades. Um software mostra 
o tempo de produtividade e as 
próprias pessoas se monitoram. 
Então todos conseguem saber 
quanto tempo estão produzindo 
e em quais atividades. A produ-
tividade aumentou, em média 2 
horas por dia, por pessoa. Não há 
tantas interrupções e as reuniões 
online têm sido mais eficazes e 
objetivas”.

A Roit paga uma ajuda de custo 
de R$ 170,00 e cedeu mesas e 
computadores para os colabora-
dores, de modo a dotar a casa dos 

empresa tem promovido debates 
virtuais, em tempo real – as famo-
sas “lives”. São encontros diários, 
sempre às 17h, em que integran-
tes da accountech e convidados 
trocam experiências e análises 
sobre diversos temas relacionados 
à área contábil e fiscal.

Além disso, criou três encon-
tros online semanais com 100% 
dos colaboradores: nas segun-
das-feiras toda a empresa tem a 
pipocada online, nas quartas o 
cappuccino e nas sextas-feiras, 
é dia de cerveja. Tudo fornecido 
pela empresa. Mesmo com esses 
benefícios novos, a empresa esti-
ma uma economia anual superior 
a R$1 milhão, graças à redução de 
custos com duas estruturas físi-
cas, que somavam quase 3.000m². 
Fonte e mais informações (https://
roit.ai/).

funcionários com infraestrutura 
adequada, com conforto e ergo-

nomia. Para manter estreito o 
relacionamento com o mercado, a 
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Demonstraçãos dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

  Capital Reserva Reservas Ajustes de Avaliação Total Participação dos Não Total do Patrimônio
     Social   Legal de Lucros          Patrimonial Controladora       Controladores           Líquido
Em 31 de dezembro de 2017    3.252      976    321.556              97.034     422.818                     1            422.819
Lucro (prejuízo) do Período  - - 80.660 - 80.660 0 80.660
Juros Sobre Capital próprio  - - (20.561) - (20.561) - (20.561)
Complemento de Dividendos mínimos obrigatórios  - - (2.688) - (2.688) - (2.688)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial       -       -     3.771              (3.771)           -                   -                  -
Em 31 de dezembro de 2018    3.252      976    382.738              93.263     480.229                  1             480.230
Lucro (prejuízo) do Período  - - 79.067 - 79.067 0 79.067
Juros Sobre Capital próprio  - - (22.555) - (22.555) - (22.555)
Complemento de Dividendos mínimos obrigatórios  - - (595) - (595) - (595)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial       -       -     3.747              (3.747)           -                   -                 -
Em 31 de Dezembro de 2019    3.252      976    442.402              89.516     536.146                  1            536.147

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 - (Valores expressos em milhares de reais)

  Controladora   Consolidado 
Ativo Nota     2019      2018    2019    2018
Ativo Circulante  4.093 3.759 408.762 427.257
Caixa e Equivalente de Caixa 6 12 48 70.570 104.266

Contas a Receber de Clientes 7 - - 203.412 182.278

Estoques 8 - - 115.133 86.771

Tributos a Recuperar 9 4.070 3.711 14.968 11.551

Adiantamento 10 - - 2.798 39.974

Depósitos Judiciais 11 - - 6 6

Outras Contas a Receber  11 - 1.875 2.412

Ativo Não Circulante
Adiantamento Partes Relacionadas 12 5.000 5.000 - -

Tributos a Recuperar 9 - - 11.842 7.994

Depósitos Judiciais 11 - - 9.650 2.397

Contas a receber partes relacionadas 12 45.643 34.191 - -

     50.643 39.191 21.492 10.392
Investimentos 13 558.551 501.974 5.769 6.191

Imobilizado 14 - - 417.494 339.171

Intangível 15         -          -    1.769     403

     558.551 501.974 425.032 345.765
Total do Ativo  613.287 544.923 855.286 783.414

  Controladora   Consolidado 
Passivo      2019     2018      2019     2018
Passivo Circulante Nota 5.682 5.181 128.636 116.781
Empréstimos e Financiamentos 16 - - 34.763 35.431
Fornecedores 17 - - 41.215 34.966
Adiantamentos 22 - - 772 1.396
Tributos a pagar 18 5.682 5.181 27.114 23.748
Obrigações Sociais e Trabalhistas 19 - - 14.899 12.822
Comissões a Pagar 21 - - 8.485 7.126
Provisões para Contingências 20 - - 445 358
Outros valores a Pagar  - - 942 933
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 16 - - 54.273 61.036
Tributos a pagar 18 - - 4.564 1.966
Tributos Diferidos 23 - - 59.082 62.773
Passivo a Descoberto 13 397 331 - -
Contas pagar partes Relacionadas 12 71.062 59.183 72.584 60.628
     71.459 59.514 190.503 186.403
Total do Passivo  77.141 64.694 319.139 303.184
Patrimônio Líquido
Atribuído aos controladores
Capital Social 27 3.252 3.252 3.252 3.252
Reserva Legal  976 976 976 976
Reservas de Lucros  442.402 382.738 442.402 382.738
Ajuste de Avaliação Patrimonial  89.516 93.263 89.516 93.263
     536.146 480.229 536.146 480.229
Participação de não Controladores        -         -       1        1
Total do Patrimônio Líquido  536.146 480.229 536.147 480.230
Total do Passivo  613.287 544.923 855.286 783.414

  Controladora   Consolidado 
    Nota    2019     2018     2019     2018
Receita Liquida de Vendas 25 - - 621.601 527.229
Custo do Produto Vendido       -         - (429.045) (358.075)
Lucro Bruto       -         - 192.556 169.153
Despesas com vendas  - - (63.556) (43.483)
Despesas Gerais Administrativas  (2.318) (2.119) (19.085) (16.156)
Outras Receitas (despesas) operacionais, líquidas  - - (324) 533
Participação nos Lucros de Controladas    81.365   82.762       -         -
     79.047 80.643   (82.965)   (59.106)
Lucro Operacional  79.047 80.643 109.590 110.047
Receitas Financeiras 26 21 18 5.249 6.713
Despesas Financeiras 26 (2) (1) (3.634) (4.645)
Variação Cambial Líquida 26      -         -      (3.007)      (2.223)
Receitas (despesas) financeiras; líquidas        20      17    (1.392)    (155)
Lucro antes do IR e da CS  79.067 80.660 108.198 109.892
IR e CS Corrente  - - (32.823) (29.709)
IR e CS Diferido 23      -      -     3.691     477
Lucro Líquido do Exercício  79.067 80.660   79.067  80.660
Participação de Controladores  79.067 80.660 79.066 80.659
Participação de Não Controladores - - 1 1

  Controladora   Consolidado 
Atividades Operacionais     2019     2018      2019      2018
Lucro Líquido Antes IR/CS 79.067 80.660 108.198 109.892
(+)Depreciação e Amortização - - 25.015 23.522
(+) Juros Incorridos  - - 2.981 3.025
(+/-) Resultado Alienação Imobilizado - - 213 612
(+/) Ganho (perda) na Conversão de Moeda - - 3.007 2.403
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial
(=) Lucro Ajustado (2.298) (2.102) 139.415 139.455
(Acréscimos) Decréscimos de Ativos
Duplicatas a Receber - - (20.201) (25.775)
Adiantamentos - - 35.577 (35.610)
Estoques - - (28.362) (8.909)
Tributos a Recuperar (359) (721) (7.265) (6.347)
Depósitos Judiciais - - (7.253) (2.159)
Outras contas a Receber (11) - 536 (537)
(Acréscimos) Decréscimos de Passivos
Fornecedores - - 6.292 2.910
Obrigações Sociais e Trabalhistas - - 2.077 2.609
Obrigações Fiscais 502 646 1.731 (1.987)
Outros valores a Pagar - - 819 2.378
Caixa Gerado pelas Operações (2.167) (2.178) 123.367 66.027
IR/CS Pagos no Período (0) - (28.590) (32.546)
Caixa gerado ou aplicado nas ativ. operacionais (2.167) (2.178) 94.777 33.481
Atividades de Investimento
Aquisição imobilizado - - (103.853) (32.670)
Aquisição de Investimentos - - (4) (318)
Aquisição de Intangível - - (1.427) (278)
Receita de venda de imobilizado - - 790 1.273
Caixa gerado (consumido) nas ativ. de investimento 13.402 12.614 (104.495) (31.994)
Atividades de Financiamento
Captação de Empréstimos - - 25.764 42.061
Pagamento dos principal Empréstimos - - (35.527) (34.184)
Pagamento dos Juros sobre Empréstimos - - (3.022) (3.260)
Dividendos/JCP Distribuídos (11.271) (10.438) (11.271) (10.438)
Empréstimos de Partes Relacionadas - - 77 291
Caixa gerado (consumido) nas ativ. de financ. (11.271) (10.438)  (23.978)    (5.529)
Total Caixa Gerado/Consumo    (36)     (2) (33.695)    (4.042)
Caixa e Equivalentes no início do Período 48 49 104.266 108.307
Caixa e Equivalentes no fim do Período 12 48 70.570 104.266

CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
CNPJ: 08.422.813/0001-81

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a apreciação de V.S.as. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2019. Santa Gertrudes - SP, 25 de junho de 2020.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Valores expressos em milhares de reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Valores expressos em milhares de reais.

1. Contexto Operacional: O Grupo Cibramaco é constituído por 5 sociedades localizadas no estado 
de São Paulo, e tem por objetivo a fabricação de pisos, revestimentos cerâmicos e porcelanato, beneficia-
mento e comércio atacadista de argila e sua extração, exportação, importação, revenda e transporte. Rea-
liza também administração dos bens da empresa e compra e venda de imóveis, conforme detalhamento 
abaixo: A Cibramaco Participações S.A. (“Controladora”) pessoa jurídica de direito privado, constituída 
em 30 de outubro de 2006, com sede em Santa Gertrudes (SP), tem como principal objetivo a adminis-
tração dos bens das empresas do Grupo Cibramaco (Controladas), abaixo descritas: A EMBRAMACO 
- Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda., é uma sociedade empresária limitada, com 
sede na cidade de Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, a sociedade tem como principal objetivo a 
fabricação de pisos, revestimentos e porcelanatos exportação, importação e revenda. A Tute Mineração 
Ltda., sociedade empresária limitada com sede no Distrito de Ajapi, na cidade de Rio Claro, Estado de 
São Paulo na Fazenda Santa Rita do Chapadão, BL Ajapi Leme, n° 1529, tem como principal objetivo 
beneficiamento e comércio atacadista de argila. Embraimoveis Administração de Bens Ltda., sociedade 
empresária limitada com sede na Avenida Conde Guilherme Prates, Nº 382 - Sala 2 - Bairro Santa Cata-
rina - Santa Gertrudes/SP, tem por objetivo compra e venda de imóveis próprios e administração de bens 
próprios. Blue Ville Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na 
Avenida Conde Guilherme Prates, Nº 382 - Santa Gertrudes/SP, tem por objetivo compra e venda de 
imóveis, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação e a construção de imóveis destina-
dos à venda. Para fins de consolidação das Demonstrações financeiras, denomina-se “Consolidado”, o 
conjunto de informações econômicas, financeiras e patrimoniais da Cibramaco Participações S.A. e suas 
controladas. Abaixo apresentamos organograma da Cibramaco Participações S.A. e suas controladas:
Cibramaco Participações S.A. (controladora)       %
EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. (controlada) 99,9999%
Tute Mineração Ltda. (controlada) 99,9990%
Embraimoveis Administração de Bens Ltda (controlada) 99,9994%
Blue Ville Empreendimentos Imobiliários Ltda. (controlada) 99,9994%
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 2.2. Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensura-
dos usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Empresa atua ("a moeda funcional"). As 
demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da 
Empresa. 2.3. Consolidação das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Financeiras Con-
solidadas incluem a Cibramaco Participações S/A. (Controladora) e suas controladas, das quais ela detenha 
o controle, de forma direta ou indireta, inclusive a Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Cons-
trução Ltda. conforme informado na Nota 1. Para efeito da consolidação foram considerados os seguintes 
ajustes: • Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos das empresas consolidadas; • Eliminação 
das participações no capital, reservas e resultados acumulados das controladas; • Eliminação dos saldos de 
receitas e despesas, bem como, de lucros não realizados, decorrentes de negócios entre as empresas. 2.4. 
Demonstrações Financeiras Individuais: Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas 
são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, o investimento é inicial-
mente reconhecido pelo custo e posteriormente ajustado pelo reconhecimento da participação atribuída à 
empresa nas alterações dos ativos líquidos da investida. Ajustes no valor contábil do investimento também 
são necessários pelo reconhecimento da participação proporcional da controladora nas variações de saldo 
dos componentes dos ajustes de avaliação patrimonial da investida, reconhecidos diretamente em seu patri-
mônio líquido. Tais variações são reconhecidas de forma reflexa, ou seja, em ajuste de avaliação patrimonial 
diretamente no patrimônio líquido. Na utilização do Método de Equivalência Patrimonial, a parcela do resul-
tado das controladas destinada a dividendos é reconhecida como dividendos a receber no ativo circulante. 
Portanto, o valor do investimento está demonstrado líquido do dividendo proposto pela controlada. Desta 
forma não há reconhecimento de receita de dividendos entre as empresas ligadas. 2.5. Uso de estimati-
vas e julgamentos: A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contá-
beis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de 
aplicação das políticas contábeis da Empresa. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para 
as demonstrações financeiras, estão divulgadas na (Nota 4). 2.6. Novas Normas e Interpretações: 
2.6.1 IFRS 16/NBC TG 06 (R2) - Operações com arrendamento mercantil - aplicação a partir 
de 1º de janeiro de 2019: A NBC TG 06 (R2)/IFRS 16, que substituiu a NBC TG 06 (IAS 17) - Arrenda-
mento Mercantil e as respectivas interpretações, estabelece os princípios para o reconhecimento de arrenda-
mentos e traz importantes mudanças na contabilidade do arrendatário, eliminando a distinção entre arrenda-
mento mercantil financeiro e operacional. Com a nova revisão, o arrendatário reconhece um ativo, que se 
refere ao direito de uso do bem arrendado e um passivo de arrendamento, que representa a sua obrigação de 
efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens 
de baixo valor. Além disso, afeta a apresentação de alguns itens nas demonstrações financeiras, como por 
exemplo, o arrendamento mercantil operacional, que anteriormente era reconhecido pelo valor pago do “alu-
guel” e, com a nova revisão, tal contabilização foi substituída pelos encargos de depreciação do direito de uso 
dos objetos arrendados. O impacto da aplicação da NBC TG 06 (R2) nas demonstrações financeiras no 
período da aplicação inicial depende das condições econômicas futuras, incluindo a taxa de endividamento 
da Companhia em 1º de janeiro de 2019, a composição da carteira de arrendamento naquela data e a intenção 
de renovação dos contratos de arrendamento. A Administração procedeu com a análise dos contratos exis-
tentes e não identificou impactos relevantes para aplicação da Norma, visto os contratos serem com partes 
relacionadas e não haver prazo determinado. Os contratos de máquinas são somente referentes a máquinas 
para a construção do novo galpão para beneficiamento de Argila, sendo estes de curto prazo, logo, estes não 
geram alterações na forma como estão registrados os direitos e obrigações da Empresa. 3. Resumo das 
principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equiva-
lentes de caixa incluem os numerários em espécie, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, resgatáveis em até três meses ou menos, com risco insignificante de mudança de valor justo. 3.2. 
Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da Empresa compreendem os caixas e equivalen-
tes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber e a pagar, financiamentos, empréstimos, entre outros. A 
Empresa reconhece os instrumentos financeiros na data em que se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. Ativos Financeiros: Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes 
categorias específicas: (a) investimentos mantidos até vencimento; (b) empréstimos e recebíveis. A classifi-
cação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada no reconhecimento inicial. a) 
Investimentos mantidos até o vencimento: Os investimentos mantidos até o vencimento correspon-
dem aos ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa 
que a Empresa tem a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento 
inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos, menos eventual perda por redução ao valor recuperável. b) Empréstimos e 
recebíveis Contas a receber, empréstimos e outros recebíveis com pagamentos fixos o determináveis e que 
não são cotados em um mercado ativo são classificados com “Empréstimos e recebíveis”. Os empréstimos e 
recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos 
de qualquer redução ao valor recuperável, se aplicável. Passivos Financeiros: a) Empréstimos, finan-
ciamentos e outros passivos Os passivos financeiros, incluindo empréstimos, financiamentos, fornece-
dores, e outras contas a pagar, são inicialmente mensurados pelo valo justo, líquidos dos custos da transa-
ção. Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua 
despesa de juros pelo período aplicável. O método de juros efetivos é a taxa que desconta exatamente os 
fluxos de caixa futuros estimados ao longo da vida estimada do passivo financeiro. 3.3. Clientes: As contas 
a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias no curso normal das 
atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a 
receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e deduzidas da provisão para crédi-
tos de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe 
uma evidência objetiva de que a Empresa não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com 
os prazos originais de vencimento. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recupe-
rável. A empresa não tem a prática de embutir juros em seus recebíveis e porque motivo não considera como 
relevante a aplicação do Ajuste a Valor Presente em seus saldos contábeis. O giro médio de seus títulos a 
receber é de 90 dias. 3.4. Estoques: Em conformidade com a NBC TG 16 - Estoques, foram considerados 
no custo de aquisição o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperá-
veis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à 
aquisição. Os custos de transformação de estoques incluíram os custos diretamente relacionados com as 
unidades produzidas ou com as linhas de produção. Também incluíram a alocação sistemática de custos 
indiretos de produção, fixos e variáveis, que foram incorridos para transformar os materiais em produtos 
acabados. 3.5. Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, 
calculada pelo método linear, tomando-se por base a vida útil estimada dos bens (Nota 14). A depreciação de 
ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final 
de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável, quando o 
valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Ganhos e as perdas em alienações são 
determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas 
e despesas operacionais” na determinação do resultado. 3.6. Impairment de ativos não financeiros: 
Os ativos com vida útil definida são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou cir-
cunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhe-
cida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual é representado pelo maior valor 
entre: (i) o valor justo do ativo menos seus custos de venda; e (ii) o seu valor em uso. Para fins de teste de 
impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificá-
veis. 3.7. Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas ou coligadas são avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial e reconhecidos no resultado do exercício como receita ou despesa ope-
racional. Segue abaixo o percentual de participação societária nas empresas controladas:
Controladas  % de Participação
Empresa Brasileira de Materiais para Construção - Embramaco 99,999900%
Blue-Ville - Empreendimentos Imobiliários Ltda Me 99,999000%
Embraimoveis Administração de Bens Ltda 99,980000%
Tute Mineração Ltda 99,999400%

3.8. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes 
se o pagamento for devido no período de 12 meses. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas 
como passivo não circulante. São registrados pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos 
e, quando cabível, acrescidos das variações monetárias ou cambiais. 3.9. Empréstimos e Financiamen-
tos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de 
transação. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efeti-
vos, isto é, acrescido de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata temporis). O método 
de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa 
de juros pelo respectivo período da dívida. O reconhecimento e mensuração dos empréstimos e financiamen-
tos são realizados conforme o NBC TG 48-Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; NBC 
TG 39 - Instrumentos Financeiros: Divulgação; e NBC TG 40 - Instrumentos Financeiros - Evidenciação. 
3.10. Provisões para contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) 
são reconhecidas quando: • A Empresa possui obrigação legal, contratual ou constituída como resultado de 
um evento passado; • E provável que uma saída de recurso financeiro seja requerida para saldar a obrigação; 
e • O valor puder ser estimado em base confiável. As provisões para contingências tributárias, trabalhistas e 
outras são constituídas com base na expectativa da Administração de perda provável nos respectivos proces-
sos, apoiada na opinião dos assessores jurídicos externos da Empresa (Nota 20). As provisões são mensu-
radas pelo valor presente dos gastos, que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa 
antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos 
específicos da obrigação. 3.11. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: O 
imposto de renda e contribuição social correntes são calculados com base nas alíquotas efetivas do imposto 
de renda (25%) e da contribuição social (9%) sobre o lucro líquido ajustado nos termos da legislação vigente. 
Os créditos tributários diferidos de imposto de renda e contribuição social são decorrentes de diferenças 
temporárias ativas, assim como, os débitos tributários diferidos de imposto de renda e contribuição social 
são decorrentes do Custo Atribuído ao Imobilizado na Adoção Inicial (deemed cost) e diferenças temporárias 
passivas. Os créditos levaram em consideração a expectativa futura de geração de lucros tributáveis e estão 
calculados com base nas alíquotas atualmente vigentes pela legislação tributária e registrados até o montante 
considerado como realizável com base em estimativas preparadas pela Companhia. Os ativos e passivos 
fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais cor-
rentes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma 
entidade sujeita à tributação. 3.12. Reconhecimento da receita: a) Receita de Venda: A receita 
compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos no 
curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos. As vendas dos produtos são reconhecidas sempre que uma Empresa efetua 
a entrega dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço de revenda 
dos produtos, e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo 
cliente. O reconhecimento não ocorre até que: • os produtos tenham sido enviados para o local especificado 
ou retirados na sede da empresa; • os riscos de obsolescência e perda tenham sido transferidos para o 
atacadista; • o atacadista tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; e • as disposições 
de aceitação tenham sido acordadas, ou a Empresa tenha evidências objetivas de que todos os critérios para 
aceitação foram atendidos. As vendas são realizadas com prazo de pagamento variado de acordo com o tipo 
de cliente (Home Centers, Lojistas, Construtoras) que não têm caráter de financiamento e são consistentes 
com a prática do mercado; portanto, essas vendas não são descontadas ao valor presente. b) Receitas 
financeiras: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva 
de juros. 4. Estimativas: Com base em premissas a empresa e suas controladas fazem estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos 
resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de 
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
contempladas abaixo: a) Revisão da vida útil e recuperação dos ativos; A capacidade de recuperação 
dos ativos que são utilizados nas atividades da Companhia é avaliada sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos pode não ser recuperável com 
base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil destes ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor 
líquido é ajustado e sua vida útil readequada para novos patamares. b) Provisões para contingências: A 
Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários que se encontram em instâncias 
diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos 
processos em curso, são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da administração, fundamentada 
na opinião de seus assessores jurídicos e legais e requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias 
envolvidas. c) Provisões para perda no estoque: A provisão de estoque para potenciais perdas é cons-
tituída quando, com base na estimativa da Administração, os itens são definidos como descontinuados, baixo 
giro e quando o valor dos itens de estoque estiver a um custo superior ao valor realizável líquido. d) Imposto 
de renda e contribuição social diferidos: Os ativos e passivos fiscais diferidos são baseados em dife-
renças temporárias entre os valores contábeis nas Demonstrações Financeiras e a base fiscal. Se a empresa 
não for capaz de gerar lucro tributável futuro suficiente, ou se houver uma mudança material nas atuais taxas 
de imposto ou período de tempo no qual as diferenças temporárias subjacentes se tornem tributáveis ou 
dedutíveis, é necessária revisão das mensurações. 5. Gestão de risco financeiro: 5.1. Fatores de risco 
financeiro: a) Risco cambial: A Empresa está exposta ao risco cambial decorrente de exposições de 
algumas moedas, basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos e ao euro. O risco cambial decorre 
de operações comerciais, bem como ativos e passivos reconhecidos na data da transação.
Descrição     2019  2.018
Contas a receber de clientes internacionais-líquido de PECLD (Nota 7)  9.701 11.015
Fornecedores Estrangeiros (Nota 17)  (2.011) (1.927)
Financiamentos/Empréstimos em moeda estrangeira (Nota 16) *  (69.286) (61.416)
Contas a receber (a pagar) em moeda estrangeira, líquido  (61.596) (52.328)
*FINIMP/Contratos de Câmbio. b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equiva-
lentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito 
a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos 
somente títulos de entidades independentemente classificadas com rating mínimo "AAA". Com rela-
ção aos clientes, a área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em 
consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. A utilização de limites de 
crédito é monitorada regularmente. c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada 
de forma agregada pelo departamento de Finanças. Este departamento monitora as previsões contí-
nuas das exigências de liquidez da Empresa para assegurar que tenha caixa suficiente para atender 
às necessidades operacionais. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos, por 
faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data 
contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados 
contratados.  Consolidado 
31 de dezembro de 2019 Circulante Não Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 51.415 -
Empréstimos e Leasing 34.763 54.273
31 de dezembro de 2018
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 44.421 -
Empréstimos e Leasing 35.431 61.036
5.2. Gestão de capital: Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de salva-
guardar a capacidade de continuidade da Empresa para oferecer retorno aos sócios e benefícios às 
outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
6. Caixa e Equivalentes de Caixa: São considerados nesta conta: dinheiro em caixa, depósitos 
bancários e aplicações financeiras de alta liquidez e com capacidade de resgate em prazo inferior 
a três meses. Esses ativos são conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor.
  Controladora   Consolidado 
Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018    2019      2018
Caixa 2 2 124 137
Bancos 10 45 4.809 2.780
Aplicações Financeiras - - 54.306 98.621
Moeda Estrangeira - - 5 5
Numerários em Trânsito - Moeda Estrangeira      -      -  11.327      2.722
Total    12    48 70.570 104.266
Os valores das aplicações financeiras têm cláusula de liquidez imediata sem qualquer penalização 
no resgate antecipado. 7. Contas a Receber de Clientes: Os saldos de clientes estão 
registrados pelo valor faturado incluindo os respectivos impostos e deduzidos da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável.  Consolidado 
Clientes     2019     2018
Contas a receber-mercado interno 211.388 176.650
Contas a receber-mercado externo 14.047 15.184
Provisão para perdas em créditos de liquidação duvidosa  (22.023)   (9.556)
Total 203.412 182.278
Circulante 203.412 182.278
Não circulante - -
A composição das contas a receber por vencimento é a seguinte:     2019     2018
A vencer 199.482 174.721
Vencidos:
< 30 dias 3.139 5.5597
30-60 dias 1.588 1.201
60-90 dias 1.941 142
90-120 dias 997 242
> 120 dias 18.288 9.932
Perdas em créditos de liquidação duvidosa  (22.023)   (9.556)
 203.412 182.278
Movimentação das perdas em créditos de liquidação duvidosa:     2019   2018
Saldo inicial (9.556) (9.658)
Adições (12.832) (1.136)
Baixas    364  1.238
Saldo final (22.023) (9.556)
8. Estoques: A seguir detalhamento relativo aos saldos de estoque. Para maiores detalhes, vide Nota 3.4:

Estoques     2019    2018
Almoxarifado 1.721 1.378
Embalagens 2.041 2.073
Insumos 11.355 7.524
Matérias-primas 23.207 20.131
Produtos acabados 75.668 54.625
Outros Estoques 65 -
Imóveis para venda     1.076    1.039
Total 115.133 86.771
9. Impostos a Recuperar: Compreende créditos por aquisição de insumos para produção, 
créditos por aquisição de imobilizado e saldo Negativo de Tributos sobre Lucro:
  Controladora   Consolidado 
Impostos a Recuperar   2019   2018    2019   2018
IRRF a Compensar 3.728 3.399 3.729 3.399
IPI a Compensar/Recuperar - - 7.424 6.516
PIS a Compensar/Recuperar - - 214 181
COFINS a Compensar/Recuperar - - 999 848
CSLL a Compensar/Recuperar 3 2 239 138
ICMS a Recuperar - - 13.819 7.185
Outros Tributos - - 47 968
IRPJ a Compensar   339   309    339    309
Total 4.070 3.711 26.810 19.545
Circulante 4.070 3.711 14.968 11.551
Não circulante - - 11.842 7.994
(*) O Decreto nº 6.890/2009 reduziu para 0%, a alíquota do IPI sobre os produtos cerâmicos, 
prorrogado para 2010, pelo Decreto nº 7.222/2010, e para 2011 e 2012 pelo Decreto nº 7.542/2011 
até 31/12/2012 gerando, desta forma, créditos de IPI nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Em 
27/12/2012, o Decreto nº 7.879 fixou em 0% a alíquota de IPI por tempo indeterminado. A admi-
nistração ingressa anualmente com pedido de ressarcimento/compensação perante o Fisco dos 
créditos em questão. 10. Adiantamentos: São compostos conforme demonstrado a seguir:
Adiantamentos   2019    2018
Adiantamento a Fornecedores 2.060 39.378
Adiantamento a Colaboradores   738    596
Total 2.798 39.974
11. Depósitos Judiciais: Trata-se de valor depositado em juízo relativo a processos judiciais, de 
natureza trabalhista, que se originam do curso normal dos negócios da empresa:
Depósitos Judiciais 2019 2018
Processos Trabalhistas 186 147
Exclusão ICMS BC do PIS e COFINS 9.470 2.256
Total 9.656 2.403
12. Partes Relacionadas: Detalhamos abaixo as operações com partes relacionadas: Valores a 
Receber/Pagar com Partes Relacionadas
  Controladora   Consolidado 
    2019   2018    2019    2018
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 5.000 5.000 - -
Embramaco 5.000 5.000 - -
Juros sobre Capital Próprio a Receber 45.643 34.191 - -
Embramaco   45.643   34.191      -      -
Ativo Não Circulante 50.643 39.191      -      -
Juros sobre Capital Próprio a Pagar (44.000) 32.716 (44.000) (32.716)
Dividendos a Pagar (22.054) 21.459 (22.054) (21.459)
Empréstimos a Pagar     (5.008)    5.008  (6.531)   (6.453)
Passivo Não Circulante (71.062) 59.183 (72.584) (60.628)

13.Investimentos: Os saldos de investimentos, na Controladora, estão apresentados no quadro 
abaixo: Percentual Capital Patrimônio Resultado Equivalência Total do
Controladas Participação   Social      Líquido do Exercício    do Período Patrimônio
Embramaco-
Empresa Brasileira 99,9999% 2.941 474.114 81.390 81.390 550.504
Blue-Ville
Empreendimentos
Imobiliários 99,9990% 300 (331) (66) (66) (397)
Embraimóveis
Administração Bens 99,9800% 3.855 (3.813) (6) (6) 3.806
Tute Mineração Ltda. 99,9994%    500      4.195         46           46      4.241
    7.596     474.165       81.365      81.365     558.154
Demais saldos de investimentos do Grupo Cibramaco R$ 5.769 em 31 de dezembro de 2019 R$ 
6.191 em 31 de dezembro 2018) referem-se a imóveis e veículos classificados como propriedade 
para investimentos mensurados ao seu custo de aquisição.
 Compulsório Imóveis Veículos Capitalização   Total
Saldos em 31.12.2017          210   4.811     1.239           12 6.272
Adições - - 306 12 318
Baixas - - - - -
Depreciações           -        (72)     (327)             -    (399)
Saldos em 31.12.2018          210   4.739     1.218           24 6.191
Adições - - - 4 4
Baixas - - - - -
Depreciações           -     (72)     (354)             -    (426)
Saldos em 31.12.2019          210   4.667     864       28 5.769
14. Imobilizado: Os ativos classificados no Imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição, 
acrescidos da mais valia resultante do custo atribuído (deemed cost), conforme NBC TG 37 e NBC 
TG 27 - Ativo imobilizado, bem como, o ITG 10 - Interpretação sobre Aplicação Inicial ao Ativo 
Imobilizado, e deduzido das respectivas depreciações ou amortizações acumuladas. As depreciações 
e amortizações são calculadas pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica estimada do 
bem. O registro do custo atribuído (deemed cost) do imobilizado, em conformidade com as normas 
citadas acima, foi baseado em avaliação efetuada por avaliadores independentes. Da mesma forma, 
foram modificadas as taxas de depreciação dos bens do ativo imobilizado em virtude da nova vida 
útil estimada dos mesmos, conforme NBC TG 27 - Ativo Imobilizado.

    Consolidado      
 Terrenos e Máquinas e   Equipamentos de Móveis e Construções Edifícios e
Imobilizado Benfeitorias Equipamentos Veículos Ferramentas       Informática Utensílios Em Andamento Instalações Outros     Total
Saldos em 31.12.2017       50.323      165.104      3.348         113             496       916          14.037     97.124      32 331.493
Aquisições - 20.578 2.752 37 149 974 5.870 2.310 - 32.670
Baixas - (835) (1.051) - - - - - - (1.885)
Transferências - - - - - - - - - -
Depreciações           -       (19.085)     (252)         (19)             (138)      (138)          -      (3.474)       -    (23.106)
Saldos em 31.12.2018       50.323 165.764 4.797 131 507 1.751 19.907 95.960 32 339.171
Aquisições - 92.053 400 120 150 247 9.635 1.248 - 103.853
Baixas - (970) (33) - - - - - - (1.003)
Transferências - - - - - - - - - -
Depreciações           -       (20.426)     (216)         (30)             (163)      (172)              -      (3.522)        -     (24.528)
Saldos em 31.12.2019       50.323      236.420      4.949         221             494       1.827          29.542     93.686      32 417.494
Taxa Anual de Depreciação        0,00%         4 a 20%  10 a 25%        10,00%         10,00%     10,00%           0,00%        3,30%   0,00%

15. Intangível: Os ativos intangíveis são avaliados pelo custo de aquisição. As patentes e licenças 
não são amortizadas por se tratar de intangíveis com vida útil indefinida, estando então sujeitos ao 
teste de recuperabilidade (Nota 3.6).  Consolidado 
 Patentes e  Direitos
Intangível    Licenças Softwares Minerários Total
Saldos em 31.12.2017        96        16        30    142
Adições - 278 - 278
Baixas - - - -
Amortizações         -       (17)           -    (17)
Saldos em 31.12.2018        96       277        30    403
Adições - 1.427 - 1.427
Baixas - - - -
Amortizações         -       (62)          -    (62)
Saldos em 31.12.2019        96     1.643        30 1.769
16. Empréstimos e Financiamentos: Este grupo é composto por contratos de leasing finan-
ceiro, acrescidos dos encargos e despesas financeiras calculadas com base na taxa implícita de 
juros.     2019    2018
FINAME  19.751 34.693
FINIMP  69.286 61.416
Leasing       -    358
Total  89.036 96.467
Circulante  34.763 35.431
Não Circulante  54.273 61.036
17. Fornecedores: São compostos conforme segue:
Fornecedores     2019    2018
Nacionais  39.204 33.040
Estrangeiros     2.011    1.927
Total  41.215 34.966
18. Tributos a Pagar: As obrigações tributárias estão compostas por saldos dos débitos apu-
rados pelas operações de vendas deduzidas dos créditos pelas entradas; pelos impostos e contri-
buições a recolher retidos de prestadores de serviços; e pelos tributos sobre o lucro. Os tributos a 
pagar estão relacionados abaixo pelo total a pagar a curto e longo prazo:
  Controladora   Consolidado 
Tributos a Pagar   2019   2018    2019    2018
ICMS a Recolher - - 10.882 5.817
CSLL a Recolher - - 645 549
IRPJ a Recolher - - 7.782 7.454
ISS a Recolher - - 19 25
PIS a Recolher 410 374 562 412
COFINS a Recolher 1.889 1.722 2.569 1.904
IRRF a Recolher 3.383 3.084 7.839 7.035
INSS Retido a Recolher - - 335 44
Parcelamentos (PERT/Outros) - - 918 2.364
Outros a Recolher     -     -    128    110
Total 5.682 5.181 31.678 25.714
Circulante 5.682 5.181 27.114 23.748
Não circulante - - 4.564 1.966
19. Obrigações Sociais e Trabalhistas: O grupo está representado conforme quadro abaixo:
Obrigações Sociais e Trabalhistas     2019    2018
Salários a Pagar  2.236 1.947
Férias a Pagar  362 214
Pensão Alimentícia a Pagar  32 28
Pró-Labore  37 37
INSS a Recolher  1.924 1.668
FGTS a Recolher  560 475
Provisões Sociais e Trabalhistas  9.731 8.429
Outros        17      24
Total  14.899 12.822
20. Provisões para contingências: Apresentamos a seguir as Provisões para Contingência, 
cujos processos judiciais a administração, juntamente com os assessores jurídicos, entende que a 
probabilidade de perda é provável:
Provisões  2019 2018
Cíveis  62 72
Trabalhistas     382    286
Total   445   358
Atualmente há processos de polo passivo que, juntamente com os assessores jurídicos, a adminis-
tração entende que a probabilidade de perda é possível:
Provisões  Nº Processos   R$
Trabalhistas  6 341
21. Comissões a Pagar: Correspondem a comissões devidas aos representantes comerciais 
resultantes das intermediações de vendas e demais obrigações referentes ao setor comercial. O 
quadro abaixo demonstra aos valores exigíveis:
Comissões a Pagar   2019   2018
Provisão Comissões-Mercado Interno  8.072 6.670
Provisão Comissões-Mercado Externo      414   456
Total  8.485 7.126
22. Adiantamentos: Representa os adiantamentos recebidos por ordem de produção por garantia 
de entrega futura.
Adiantamentos  2019   2018
Adiantamento de Clientes    772   1.396
Total   772 1.396
23. Tributos diferidos: Detalhamos abaixo a natureza dos tributos diferidos ativos e passivos:
     Consolidado 
Diferenças Temporárias Ativas      2019     2018
Provisão para Comissões  2.885 2.423
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa  4.211 913

Provisão Verbas Comerciais  - 716
Provisão para Contingências  151 122
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa     1.425     1.759
       8.672   5.933
Diferenças Temporárias Passivas
Ajuste de Avaliação Patrimonial  (46.114) (48.045)
Diferença de Taxa de Depreciação (Societária versus Fiscal)  (20.998) (20.065)
Leasing  - (10)
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa      (641)     (586)
     (67.754) (68.706)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquido   (59.082) (62.773)
Detalhamos abaixo a reconciliação dos tributos diferidos contabilizados na Demonstração de 
Resultados:    2019 2018
Depreciação Societária  (1.250) (2.536)
Depreciação Valor Justo  2.247 2.064
Provisão Variação Cambial Exterior  (278) 29
Provisão para Comissões  462 344
Provisão para Verbas Comerciais  (248) 716
Provisão Liquidação Duvidosa  2.830 12
Provisão para Contingências  29 28
Variação Monetária Ativa Depósitos Judiciais  (111) (9)
Leasing       10  (173)
Receita (despesa) de IRPJ e CSLL diferidos  3.691   477
24. Dividendos a pagar: O Estatuto Social da Cibramaco Participações S/A requer que 25% 
do resultado do período seja destinado a distribuição dos acionistas. Ainda, conforme previsto no 
Estatuto Social, os Juros sobre Capital Próprio foram imputados aos Dividendos Mínimos Obriga-
tórios, líquidos de IRRF, conforme previsões do ICPC 08:
Dividendos a Distribuir   Controladora
Lucro Líquido do Período   79.067
Constituição de Reserva Legal   -
Lucro Líquido base para Dividendos Mínimos   79.067
25% sobre o Lucro Líquido após Reserva Legal   19.767
(-) Juros s/ o Capital Próprio (líquido do IRRF)        (19.172)
Complemento de Dividendos Mínimos Obrigatórios            595
25. Receitas: A reconciliação da receita bruta para receita líquida, apresentada na demonstração 
do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é como segue:
     Consolidado 
         2019     2018
Receita Bruta
Vendas Mercado Interno  723.976 620.197
Exportações Diretas  31.499 29.430
Exportações Indiretas  10.977 9.019
Revenda de Mercadorias       2.105     270
     768.557 658.917
Deduções de Vendas
(-) Tributos sobre Venda  (135.583) (118.540)
(-) Devoluções  (1.594) (2.118)
(-) Descontos Comerciais  (9.779) (11.031)
     (146.956) (131.688)
Receita Líquida  621.601 527.229
26. Resultado Financeiro: O resultado financeiro do exercício findo em 31 de dezembro de 
2019 e 2018 é o seguinte:
  Controladora   Consolidado 
 2019 2018   2019   2018
Receitas Financeiras:
Juros com Aplicações Financeiras - - 3.720 5.346
Ganhos com Variações Monetárias 21 18 980 55
Descontos Financeiros Obtidos - - 117 182
Outras Receitas Financeiras      -      -   433   1.131
   21   18 5.249 6.713
Despesas Financeiras
Encargos Financeiros - - (2.641) (3.654)
Perda com Variações Monetárias - - - -
Outras Despesas Financeiras      (2)     (1)    (993)    (991)
     (2)     (1) (3.634) (4.645)
Variação cambial líquida
Clientes - - 920 1.943
Fornecedores - - (1.555) 263
Empréstimos e financiamentos      -     - (2.372) (4.429)
      -      - (3.007) (2.223)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas    20   17 (1.392)    (155)
27. Capital Social: O Capital Social, no montante de R$ 3.252.000,00, totalmente integralizado, 
está representado por 3.252.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 28. Seguros: 
Em 31 de dezembro de 2019 a administração considera que todos os ativos e compromissos de 
valores relevantes de alto nível de risco estão cobertos pelo seguro, por meio de políticas locais 
e corporativas. 29. Eventos Subsequentes: a. COVID-19: A Companhia está avaliando os 
impactos da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, no resultado de 2020, mas não conseguiu 
mensurar valores até a aprovação destas Demonstrações Financeiras. Não foram identificados 
ajustes necessários na data-base divulgada (31.12.2019). Companhia reitera que está adotando 
medidas de proteção de seus clientes, colaboradores e prestadores de serviços, conforme 
recomendações das autoridades médicas e sanitárias.

DIRETORIA
Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente - CPF 114.338.698-10

Djalma Aparecido de Lima - Contador - CRC 1SP184042/O-4

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
À Cibramaco Participações S/A e controladas A/C: Acionistas e administradores: Opinião sobre 
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Examinamos as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas da Cibramaco Participações S/A e controladas (empresa), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o Balanço Patrimonial 
em 31 de dezembro de 2019 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 individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da companhia em 31 de dezembro 
de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos Fluxos de Caixa 
individuais e consolidados 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 e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação à companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a companhia 
e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da companhia e suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 

distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se 
causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; 
e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia e suas controladas. • 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 aos eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza 

relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia e 
suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, dentre 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. Campinas, 
23 de junho de 2020. Atenciosamente,

Marcos Francisco Rodrigues Sousa - Contador CRC 1SP167515/O-0
Consulcamp Auditoria - CRC 2SP024818/O-5
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 11 a 13 de julho de 20206

Luiz Henrique Romagnoli/JEN

A “Biblioteca Mais Bonita nº 1” já mostra que o projeto é 
ambicioso e os planos para a segunda unidade já estão 
em andamento, beneficiando crianças e adolescentes de 

outro bairro da cidade da grande São Paulo. 

Esta é mais uma ação de voluntariado dessa funcionária pública, 
mãe e dona de casa, uma contadora que trabalha na Comissão de 
Valores Mobiliários. Mas vamos deixar que a própria Lela conte 
a história que envolve a luta contra o descrédito dos próprios 
parceiros. Insistência, determinação e a participação surpreen-
dente do humorista Fabio Porchat.

DO COMEÇO
- Sempre me envolvi com voluntariado. Na época que a História 

Mais Bonita surgiu eu era voluntária de três organizações: das 
Casas André Luís, que fica aqui em Guarulhos; fazia curso de  
formação do “Viva e deixe viver” e era coordenadora de contação 
de histórias da Companhia dos Clownáticos... “clown” de palhaço 
e “náticos” de fanáticos, lunáticos (ri). 

- Foi com os Clownáticos que nasceu o apelido de Capitã. A gente 
trabalha muito com o lúdico, tem essa coisa de uma embarcação 
pirata, de regatar as crianças daquele momento difícil, trazê-las 
para uma nova realidade, uma realidade cheia de imaginação, 
de alegria... e dá certo.

- Havia um menininho de sete anos que estava internado em UTI 
há três ou quatro meses já. Pedi para a mãe pelas redes sociais 
para  visitar o Samuel.  Aí ela falou: “ah, o Samuel nem fala mais, 
ele está muito deprimido, eu escuto a voz dele só para trocar o 
curativo”. Eu insisti, só queria mesmo ler para ele,  e ela aceitou. 

- Quando eu cheguei lá no hospital e ele estava na hemodiá-
lise e deixaram eu entrar porque o caso dele era muito grave, 
falaram: “olha, a gente nunca deixa, mas como você é contadora 
de histórias e ele está muito deprimido, a gente vai deixar você 
entrar, mas uma historinha só”. Quando eu entrei, tudo muito 
apertadinho, sentei ali mesmo de qualquer jeito, meio ajoelhada 
no chão, catei o livro, já fui lendo pra ele. E o Samuel foi falando 
comigo! Foi falando, interagindo e a gente foi rindo. E eu vi que 
foram chegando outras crianças da troca de turno. Quando eu 
acabei, vi a mãe chorando, enfermeira chorando, a médica veio 
me agradecer e eu entendi que ele realmente não estava falando, 

Os olhos brilham quando ela descreve o projeto e o sorriso constante se abre ainda mais quanto mais 
detalha. Lela, apelido de Valéria Albuquerque (foto à direita), mostra porque a ONG que dirige, a ”História 
Mais Bonita”, que entretém crianças internadas para longos tratamentos com a leitura e interpretação 
de histórias, faz tanto sucesso. Agora ela realiza o sonho de criar uma biblioteca com um ambiente 
envolvente para receber 500 crianças por ano numa escola pública na periferia de Guarulhos.

a situação era crítica. Elas verem o Samuel interagindo com as 
outras crianças, rindo com elas, foi muito mágico! Eu que não 
estava esperando nada disso, fiquei muito agradecida, muito 
emocionada. 

Vamos avançar um pouco a história pra contar que logo a Capitã 
desenvolveu histórias de navios, de castelos que encantaram pri-
meiro o Samuel e depois que ele teve alta da UTI, outros meninos 
e meninas, até que logo ela estava dedicada à ala de hemodiálise 
infantil do Hospital Samaritano, referência na área. “Tem no You-
tube. Ali dá pra ver meu jeito de ler para elas. A gente interage, 
está sempre provocando: ‘olha você viu?’ Levei até pro Samuel. 
Até as princesas soltam pum” (livro infantil de Ilan Brenman) e 
aí conversamos. ’Nossa, o que que é isso, se fosse você?’. Então é 
uma crença minha que alegria é um instrumento de cura poderoso. 
Se não tiver alegria e leveza, o nosso trabalho não existe”.

UMA 
bibliOtECA 
pArA 
EnCAntAr 
CriAnÇAs 
nA pErifEriA 
CArEntE

“bibliOtECA MAis bOnitA nº 1”

Imagens: arquivo pessoal de Valéria Albuquerque

Voluntários lela Albuquerque, ivete Câmara e ricardo Martins, durante Mutirão de pintura.

Diretora Cristiana silva (esq.), responsável pela 
Escola Estadual república da Venezuela ii, 

e lela, diretora da OnG “História Mais bonita”.

Logo voluntários começaram a se achegar, entre 20 e 30 e a 
História Mais Bonita foi se desenvolvendo e formalizando, com 
CNPJ e novas ideias. O “História na Rua” vai um domingo por 
mês até o Theatro Municipal de São Paulo leva livros e lê para 
moradores de rua, doa os livros e até escreve carta para seus 
parentes: “Alguns pedem para a gente achar a família. Já teve 
dois casos de sucesso que a gente conseguiu achar” conta Lela.  

Para ter repertório e alcançar mais crianças, a “História mais 
Bonita” lançou uma campanha de coleta de livros. O resultado 
foi surpreendente até para a otimista Capitã:

- Chegaram mais de mil livros em vinte dias.  Aí eu falei ‘e agora?’ 
Porque eles não estão parando de chegar, eles vão chegar sem-
pre. Aí uma voluntária sugeriu entregar para uma escola pública. 
Quando ela falou isso, abriu um portal e eu vi a ambientação de 
uma sala linda, uma sala para essa galera ter onde ficar. Onde 
eles se sintam especiais, que seja um lugar especial porque não 
adianta você chegar lá com livro de ouro para um público que 
não tem o costume de ler, que não tem esse amor, essa paixão, 
deixar os livros, virar as costas e ir embora. É isso, vamos, va-
mos entregar os livros, mas vamos preparar a sala entregar a 
ambientação também.”

Mas a reação inicial não acompanhou o entusiasmo  da voluntária: 
“Fiquei falando sozinha, porque todo mundo me achou louca. Ai 
falei ‘ah tá, bora lá, vamos ver quem é louca. Eu vou fazer essa 
biblioteca’. E levei como questão de honra.”

Lela Albuquerque foi visitar alguns locais e escolheu a Escola 
Estadual República da Venezuela número 2, no Jardim Arapon-
gas em Guarulhos dedicada do sexto ano do fundamental até o 
ensino médio. Depois de conversar com a diretora, a sala deverá 
ser aberta também para a escola número 1, atingindo mais de 
500 crianças e adolescentes por ano. A capitã trabalha com a 
fantasia, mas o projeto teve os pés no chão.

- Falei com a diretora, é um projeto novo, eu posso te entregar 
em 6 meses ou eu posso demorar quatro anos. Ela falou ‘Lela, 
separei a sala aqui para você, essa sala é tua’. Então fui atrás de 
uma arquiteta, a Carolina Felipe, que ela fez o projetinho, ficou 
maravilhoso. 

“fÁbiO pOrCHAt? Oi???”

- Aí um dia, vi no Instagram uma curtidinha lá uma tal de ABACE. 
O que será que é essa ABACE? Eu sou muito curiosa para as coisas.

Ela descobriu que se tratava de uma ONG que financia projetos que 
não têm recursos. Depois de mostrar a ideia e juntar os documentos 
necessários, Lela recebeu a notícia de que a ajuda viria na forma de 
um show do fundador da ABACE, o humorista Fabio Porchat. Quase 
a Capitã cai ao mar 

- Eu disse ‘Oi? Quem?’ Claro que aquilo foi um boom de visibilidade. 
Isso foi uma beleza. Ele fez uma apresentação com mais de mil e 300 
pagantes e a ABACE nos doou 10 mil reais. E a Leroy Merlin nos deu 
um voucher de mais R$ 10 mil. Em seguida, veio a Vegos Construtora 
com a mão de obra, a parte de marcenaria com a Toyota Arquitetura. 
Ficou linda!!!! Tem um palco de parede a parede, com sete metros, 
que é a coisa mais linda. Tem dois degraus, num encaixam os livros 
e em cima é palco multiuso.

Depois de mutirões de obras e pinturas, a sala está quase pronta 
para ser entregue às crianças. A direção da escola conseguiu uma 
professora para ficar responsável e agora falta só a pandemia sosse-
gar e permitir a volta dos alunos para desfrutar do seu novo espaço. 

Missão cumprida? Não! A capitã Lela mira o horizonte e já está 
conversando com a Prefeitura de Guarulhos para conseguir a sala 
para a Biblioteca Mais Bonita nº 2. “Para minha alegria é também na 
periferia de Guarulhos, num bairro bem carente. Tomara que dê certo. 
Estou encantada com a possibilidade de continuar por ali” completa 
a “Capitã” Valeria Albuquerque abrindo mais ainda o sorriso, sem 
colocar ponto final na história.
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EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda.
CNPJ: 56.883.820/0001-23

Relatório da Administração: Srs. Sócios: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a apreciação de V.S.as. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2019. Santa Gertrudes - S.P., 25 de junho de 2020.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 - Valores expressos em milhares de reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018
Valores expressos em milhares de reais 

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2019 e 2018
Valores expressos em milhares de reaisAtivo Notas    2019    2018

Ativo Circulante  399.897 419.280
Caixa e Equivalente de Caixa 6 67.206 101.308
Contas a Receber de Clientes 7 203.412 182.278
Estoques 8 114.057 85.732
Tributos a Recuperar 9 10.897 7.840
Adiantamentos 10 2.532 39.711
Outras Contas a Receber     1.794     2.412
Ativo Não Circulante
Realizável a longo Prazo
Tributos a Recuperar 9 11.842 7.994
Depósitos Judiciais 11    9.650    2.397
   21.492   10.392
Investimentos 12 1.915 2.337
Imobilizado 12 416.869 338.428
Intangível 13    1.739     373
  420.523 341.138
Total do Ativo  841.913 770.810

Passivo Notas    2019    2018
Passivo Circulante  122.845 111.877
Empréstimos e Financiamentos 14 34.763 35.432
Fornecedores 15 41.217 35.644
Adiantamentos 20 772 1.396
Tributos a pagar 16 21.412 18.458
Obrigações Sociais e Trabalhistas 17 14.809 12.730
Comissões a Pagar 19 8.485 7.126
Provisões para contingências 18 445 358
Outros valores a Pagar      942     733
Passivo Não Circulante  163.562 159.965
Empréstimos e Financiamentos 14 54.273 61.036
Tributos a pagar 16 4.564 1.966
Tributos sobre o lucro diferidos 21 59.082 62.773
Contas pagar partes Relacionadas 25   45.643   34.191
Total do Passivo  286.408 271.842
Patrimônio Líquido  555.505 498.968
Capital Social 24 2.941 2.941
Reservas de Lucros  458.047 397.763
Adiantamento para Futuro Aument. de capital  5.000 5.000
Ajustes de Avaliação Patrimonial    89.516   93.263
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  841.913 770.810

 Notas    2019    2018
Receita Liquida de Vendas 22 621.601 527.229
Custo do Produto Vendido  (429.214) (358.503)
Lucro Bruto  192.387 168.725
Despesas com vendas  (63.556) (43.483)
Despesas Gerais Administrativas  (16.422) (13.850)
Outras Receitas (despesas) operacionais, líquidas      (504)     533
  (80.482) (56.801)
Lucro Operacional  111.904 111.925
Receitas Financeiras  5.079 6.514
Despesas Financeiras  (3.632) (4.644)
Variação Cambial Líquida      (3.007)     (2.223)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 23 (1.560) (353)
Lucro antes do IR e da Contribuição Social  110.344 111.571
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente  (32.645) (29.558)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 21 3.691 477
Lucro Líquido do Exercício  81.390 82.490

       2019      2018
Atividades Operacionais   96.784  36.020
Lucro Líquido Antes IR/CS 110.344 111.571
(+) Depreciação e Amortização 24.923 23.448
(+) Juros Incorridos  2.981 3.025
(+/-) Resultado Alienação Imobilizado 392 612
(+/)/- Ganho (perda) na Conversão de Moeda 3.007 2.403
(=) Lucro Ajustado 141.648 141.060
(Acréscimos) Decréscimos de Ativos
Duplicatas a Receber (20.201) (25.784)
Adiantamentos 35.580 (35.347)
Estoques (28.325) (8.769)
Tributos a Recuperar (6.905) (5.762)
Depósitos Judiciais (7.253) (2.154)
Outras contas a Receber 617 (537)
(Acréscimos) Decréscimos de Passivos
Fornecedores 5.617 3.589
Obrigações Sociais e Trabalhistas 2.079 2.517
Obrigações Fiscais 1.289 (2.568)
Outros valores a Pagar 1.019 2.195
IR/CS Pagos no Período (28.382) (32.421)
Atividades de Investimentos (104.700)  (31.844)
Aquisição imobilizado (103.849) (32.520)
Aquisição de Investimentos (4) (318)
Aquisição de Intangível (1.427) (278)
Receita de venda de imobilizado 580 1.273
Atividades de Financiamentos  (26.186)   (7.997)
Captação de Empréstimos 25.764 42.061
Pagamento dos Principais Empréstimos (35.527) (34.184)
Pagamento dos Juros sobre Empréstimos (3.022) (3.260)
Dividendos/JCP Distribuídos  (13.402)    (12.614)
Total Caixa Gerado/Consumido  (34.102)   (3.820)
Caixa e equivalentes no início do período 101.308 105.128
Caixa e equivalentes no fim do período 67.206 101.308

 Capital Adiantamento para Futuro Reservas de Ajustes de Avaliação Total do Patrimônio
    Social       Aumento de Capital       Lucros         Patrimonial           Líquido
Em 31 de dezembro de 2017   2.941           5.000      334.165           97.034          439.141
Lucro (prejuízo) do Período - - 82.490 - 82.490
Juros Sobre Capital Próprio - - (22.663) - (22.663)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial - - 5.713 (5.713) -
Reversão do IRPJ e CSLL Diferidos AAP      -             -        (1.943)          1.943            -
Em 31 de dezembro de 2018   2.941               5.000      397.763          93.263         498.968
Lucro (prejuízo) do Período - - 81.390 - 81.390
Juros Sobre Capital Próprio - - (24.854) - (24.854)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial - - 5.678 (5.678) -
Reversão do IRPJ e CSLL Diferidos AAP       -              -        (1.930)         1.930            -
Em 31 de dezembro de 2019   2.941             5.000      458.047          89.516         555.505

Balanço Patrimonial do Período em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Valores Expressos em Milhares de Reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018-Valores expressos em milhares de reais
1. Contexto Operacional: A EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção (“Empresa” ou “Embramaco”) é uma sociedade empresária limitada, com 
sede na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, na cidade de Santa Gertrudes, Estado 
de São Paulo, com atuação no mercado há mais de 40 anos. A sociedade tem como 
principal objetivo a fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos, porcelanato, exporta-
ção, importação e revenda. Em março de 2020 a Companhia concluiu o processo de 
transformação de sociedade limitada para sociedade anônima fechada. A partir desse fato, 
a denominação da Empresa passa de ‘EMBRAMACO Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção Ltda.’ para ‘EMBRAMACO Empresa Brasileira de Materiais para Construção 
S.A.’. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1. Declaração de 
conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 2.2. Moeda funcional e moeda 
de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados 
usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua ("a moeda 
funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$), 
que é a moeda funcional da Companhia. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A 
preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e o exercício de julgamento por parte da administração para a aplicação das polí-
ticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas, 
estão divulgadas na Nota 4. 2.4. Novas Normas e Interpretações: 2.4.1 IFRS 16/
NBC TG 06 (R2) - Operações com arrendamento mercantil - aplicação 
desde 1º de janeiro de 2019: A NBC TG 06 (R2)/IFRS 16, que substituiu a NBC TG 
06 (IAS 17) - Arrendamento Mercantil e as respectivas interpretações estabelece os prin-
cípios para o reconhecimento de arrendamentos e traz importantes mudanças na contabi-
lidade do arrendatário, eliminando a distinção entre arrendamento mercantil financeiro e 
operacional. Com a nova revisão, o arrendatário reconhece um ativo, que se refere ao 
direito de uso do bem arrendado e um passivo de arrendamento, que representa a sua 
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para 
arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. Além disso, afeta a apresentação de 
alguns itens nas demonstrações financeiras, como por exemplo, o arrendamento mercan-
til operacional, que anteriormente era reconhecido pelo valor pago do “aluguel” e, com a 
nova revisão, tal contabilização foi substituída pelos encargos de depreciação do direito de 
uso dos objetos arrendados. O impacto da aplicação da NBC TG 06 (R2) nas demonstra-
ções financeiras no período da aplicação inicial depende das condições econômicas 
futuras, incluindo a taxa de endividamento da Companhia em 1º de janeiro de 2019, a 
composição da carteira de arrendamento naquela data e a intenção de renovação dos 
contratos de arrendamento. A Administração procedeu com a análise dos contratos exis-
tentes e não identificou impactos relevantes para aplicação da Norma, visto os contratos 
serem com partes relacionadas e não haver prazo determinado. Os contratos de máquinas 
são somente referentes a máquinas para a construção do novo galpão para beneficia-
mento de Argila, sendo estes de curto prazo, logo, estes não geram alterações na forma 
como estão registrados os direitos e obrigações da Empresa. 3. Resumo das princi-
pais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 3.1. Caixa e Equivalentes 
de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem os numerários em espécie, depósitos 
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, resgatáveis em até três meses ou 
menos, com risco insignificante de mudança de valor justo. Neste grupo estão alocados 
também os recebimentos de exportações cujo câmbio ainda não está fechado. A Compa-
nhia opta por manter estas ordens de pagamento em aberto para realizar o fechamento do 
câmbio quando a taxa de conversão se encontrar mais favorável. Por essa razão esse saldo 
sofre atualização, com base na taxa de fechamento. 3.2. Instrumentos financeiros Os 
instrumentos financeiros da Companhia compreendem os caixas e equivalentes de caixa, 
aplicações financeiras, contas a receber e a pagar, financiamentos, empréstimos, entre 
outros. A Companhia reconhece os instrumentos financeiros na data em que se torna uma 
das partes das disposições contratuais do instrumento. Ativos Financeiros: Os ativos 
financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas: (a) investimentos 
mantidos até vencimento; (b) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da natu-
reza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada no reconhecimento inicial. a) 
Investimentos mantidos até o vencimento: Os investimentos mantidos até o ven-
cimento correspondem aos ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis e data de vencimento fixa que a Companhia tem a intenção positiva e a 
capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos 
mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o método de 
juros efetivos, menos eventual perda por redução ao valor recuperável. b) Empréstimos 
e recebíveis: Contas a receber, empréstimos e outros recebíveis com pagamentos fixos 
ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo são classificados com 
“Empréstimos e recebíveis”. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer redução ao 
valor recuperável, se aplicável. Passivos Financeiros: a) Empréstimos, financia-
mentos e outros passivos: Os passivos financeiros, incluindo empréstimos, financia-
mentos, fornecedores, e outras contas a pagar, são inicialmente mensurados pelo valor 
justo, líquidos dos custos da transação. Posteriormente, são mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O método dos juros efetivos é um 
método de calcular o custo amortizado de um ativo financeiro ou de um passivo financeiro 
(ou grupo de ativos financeiros ou de passivos financeiros) e de imputar o rendimento dos 
juros ou o gasto dos juros durante o período relevante. 3.3. Clientes: As contas a receber 
de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias no curso 
normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano 
ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão 
apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são avaliadas no 
momento inicial pelo valor presente e deduzidas da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe 
uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores 
devidos de acordo com os prazos originais de vencimento. O valor da provisão é a dife-
rença entre o valor contábil e o valor recuperável. A Companhia não tem a prática de 
embutir juros em seus recebíveis e, por este motivo, não considera como relevante a 
aplicação do Ajuste a Valor Presente em seus saldos contábeis. O giro médio de seus 
títulos a receber é de 90 dias. 3.4. Estoques: Em conformidade com a NBC TG 16 - 
Estoques foram considerados no custo de aquisição o preço de compra, os impostos de 
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos 
de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição. Os custos de 
transformação de estoques incluíram os custos diretamente relacionados com as unida-
des produzidas ou com as linhas de produção. Também incluíram a alocação sistemática 
de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que foram incorridos para transformar 
os materiais em produtos acabados. 3.5. Imobilizado: Demonstrado ao custo de aqui-
sição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, tomando-se por 
base a vida útil estimada dos bens (nota 12). A depreciação de ativos é calculada usando 
o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil 
estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apro-
priado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao 
seu valor recuperável, quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recupe-
rável estimado. Ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação 
dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e despesas 
operacionais” na determinação do resultado. 3.6. Impairment de ativos não finan-
ceiros: Os ativos com vida útil definida são revisados para a verificação de impairment 
sempre que eventos ou circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recu-
perável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede 
seu valor recuperável, o qual é representado pelo maior valor entre: (i) o valor justo do 
ativo menos seus custos de venda; e (ii) o seu valor em uso. Para fins de teste de impair-
ment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de 
caixa identificáveis. 3.7. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obri-
gações a pagar por bens ou serviços adquiridos de fornecedores no curso normal dos 
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de 12 meses. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo 
não circulante. São registrados pelo valor nominal dos títulos representativos desses 
créditos e, quando cabível, acrescidos das variações monetárias ou cambiais. 3.8. 
Empréstimos e Financiamentos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, 
no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, passam a ser 
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, isto é, acrescido 
de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata temporis). O método de 
juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e 
alocar sua despesa de juros pelo respectivo período da dívida. O reconhecimento e men-
suração dos empréstimos e financiamentos são realizados conforme o NBC TG 48-Instru-
mentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; NBC TG 39 - Instrumentos Finan-

ceiros: Divulgação; e NBC TG 40 - Instrumentos Financeiros - Evidenciação. 3.9. Provi-
sões para contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tribu-
tária) são reconhecidas quando: • A Companhia possui obrigação legal, contratual ou 
constituída como resultado de um evento passado; • E provável que uma saída de recurso 
financeiro seja requerida para saldar a obrigação; e • O valor puder ser estimado em base 
confiável. As provisões para contingências tributárias, trabalhistas e outras são constituí-
das com base na expectativa da Administração de perda provável nos respectivos proces-
sos, apoiada na opinião dos assessores jurídicos externos da Companhia (Nota 18). As 
provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos, que devem ser necessários 
para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações 
atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. 
3.10. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: O imposto de 
renda e contribuição social correntes é calculado com base nas alíquotas efetivas do 
imposto de renda (25%) e da contribuição social (9%) sobre o lucro líquido ajustado nos 
termos da legislação vigente. Os créditos tributários diferidos de imposto de renda e con-
tribuição social são decorrentes de diferenças temporárias ativas, assim como, os débitos 
tributários diferidos de imposto de renda e contribuição social são decorrentes do Custo 
Atribuído ao Imobilizado na Adoção Inicial (deemed cost) e diferenças temporárias passi-
vas. Os créditos levaram em consideração a expectativa futura de geração de lucros tribu-
táveis e estão calculados com base nas alíquotas atualmente vigentes pela legislação tri-
butária e registrados até o montante considerado como realizável com base em estimati-
vas preparadas pela Companhia. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados 
caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se 
relacionam aos impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a 
mesma entidade sujeita à tributação. 3.11. Reconhecimento da receita: a) Receita 
de Venda: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber 
pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da Companhia. A receita 
é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. 
As vendas dos produtos são reconhecidas sempre que uma Companhia efetua a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço de 
revenda dos produtos, e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. O reconhecimento não ocorre até que: • os produtos 
tenham sido transferidos pela Companhia, no momento de sua retirada em local estabe-
lecido; • os riscos de obsolescência e perda tenham sido transferidos para o atacadista; 
• o atacadista tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; e • as 
disposições de aceitação tenham sido acordadas, ou a Companhia tenha evidências obje-
tivas de que todos os critérios para aceitação foram atendidos. As vendas são realizadas 
com prazo de pagamento variado de acordo com o tipo de cliente (Home Centers, Lojistas, 
Construtoras) que não têm caráter de financiamento e são consistentes com a prática do 
mercado; portanto, essas vendas não são descontadas ao valor presente. b) Receitas 
financeiras: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o 
método da taxa efetiva de juros. 4. Estimativas: Com base em premissas a Companhia 
faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que 
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempla-
das abaixo: a) Revisão da vida útil e recuperação dos ativos: A capacidade de 
recuperação dos ativos que são utilizados nas atividades da Companhia é avaliada sempre 
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo 
ou grupo de ativos pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o 
valor contábil destes ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado 
e sua vida útil readequada para novos patamares. b) Provisões para contingências: 
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários que se 
encontram em instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas para 
fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e 
atualizadas com base na avaliação da administração, fundamentada na opinião de seus 
assessores jurídicos e legais e requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias 
envolvidas. c) Provisões para perda no estoque: A provisão de estoque para poten-
ciais perdas é constituída quando, com base na estimativa da Administração, os itens são 
definidos como descontinuados, baixo giro e quando o valor dos itens de estoque estiver 
a um custo superior ao valor realizável líquido. d) Imposto de renda e contribuição 
social diferidos: Os ativos e passivos fiscais diferidos são baseados em diferenças 
temporárias entre os valores contábeis nas Demonstrações Financeiras e a base fiscal. Se 
a Companhia não for capaz de gerar lucro tributável futuro suficiente, ou se houver uma 
mudança material nas atuais taxas de imposto ou período de tempo no qual as diferenças 
temporárias subjacentes se tornem tributáveis ou dedutíveis, é necessária revisão das 
mensurações. 5. Gestão de risco financeiro: 5.1. Fatores de risco financeiro: 
a) Risco cambial: A Companhia está exposta ao risco cambial decorrente de exposi-
ções de algumas moedas, basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos e ao 
euro. O risco cambial decorre de operações comerciais de exportação, importação de 
matérias-primas, insumos e equipamentos.
Descrição    2019    2018
Contas a receber de clientes internacionais - 
 líquido de PECLD (Nota 7) 9.701 11.015
Fornecedores Estrangeiros (Nota 15) (2.011) (1.927)
Financiamentos/Empréstimos em 
 moeda estrangeira (Nota 14)  (69.286)  (61.416)
Contas a receber (a pagar) em 
 moeda estrangeira, líquido (61.596) (52.328)
b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, 
depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito 
a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Com relação aos clientes, a área de 
análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração 
sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. A utilização de limites 
de crédito é monitorada regularmente. c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de 
caixa é realizada de forma agregada pelo departamento de Finanças. Este departamento 
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para 
assegurar que tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. A 
tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas 
de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a 
data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa 
não descontados contratados. Circulante Não Circulante
31 de dezembro de 2019
Fornecedores e outras contas a pagar 51.417 -
Empréstimos e Leasing 34.763 54.273
31 de dezembro de 2018
Fornecedores e outras contas a pagar 44.899 -
Empréstimos e Leasing 35.431 61.036
5.2. Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno 
aos sócios e benefícios as outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de 
capital ideal para reduzir esse custo. A Companhia investiu em novas linhas de produção 
e modernização do maquinário, aumentando assim sua capacidade de geração de caixa 
futura. 6. Caixa e Equivalentes de Caixa: São considerados nesta conta: dinheiro 
em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de alta liquidez e com capacidade 
de resgate em prazo inferior a três meses, além das ordens de pagamento recebidas 
em moeda estrangeira, aguardando liquidação. Esses ativos são conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
Caixa e equivalentes de caixa    2019     2018
Caixa 120  85
Bancos 4.800  2.734
Aplicações Financeiras 50.955  95.762
Moeda Estrangeira 5  5
Numerários em Trânsito-Moeda Estrangeira   11.327     2.722
Total 67.206 101.308
Os valores das aplicações financeiras têm cláusula de liquidez imediata sem 
qualquer penalização no resgate antecipado. 7. Clientes: Os saldos de clientes 
estão registrados pelo valor faturado e deduzidos da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa, quando aplicável.
Clientes     2019     2018
Contas a receber-mercado interno 211.388  176.650
Contas a receber-mercado externo 14.047  15.184
Provisão para perdas em créditos de liquidação duvidosa  (22.023)   (9.556)
Total 203.412 182.278
Circulante 203.412 182.278
Não circulante - -
A composição das contas a receber por vencimento é a seguinte:

         2019     2018
A vencer  199.482 173.634
Vencidos:
< 30 dias  3.139 4.789
30-60 dias  1.588 1.861
60-90 dias  1.941 1.064
90-120 dias  997 437
> 120 dias  18.288 10.049
Perdas em créditos de liquidação duvidosa   (22.023)   (9.556)
Total  203.412 182.278
Movimentação das perdas em créditos de liquidação duvidosa:
        2019   2018
Saldo inicial  (9.556) (9658)
Adições¹ (12.832) (1.136)
Baixas    364  1238
Saldo final  (22.023) (9.556)
O aumento significativo foi ocasionado pelo reconhecimento das perdas espe-
radas com o cliente ‘BR Home Centers S.A.’, no montante de R$ 11,715 milhões 
originado pelo pedido de recuperação judicial deste. 8. Estoques: A seguir deta-
lhamento relativo aos saldos de estoque. Para maiores detalhes, vide Nota 3.4:
Estoques      2019     2018
Almoxarifado 1.721 1.378
Embalagens 2.041 2.073
Insumos 11.355 7.524
Matérias-primas 23.207 20.131
Produtos acabados 75.668 54.625
Outros Estoques        65      -
Total  114.057 85.732
9. Impostos a Recuperar: Compreende créditos por aquisição de insumos 
para produção, imobilizado e saldo negativo de tributo sobre lucro:
Impostos a Recuperar     2019    2018
IPI a Compensar/Recuperar¹ 7.424 6.516
PIS a Compensar/Recuperar 214 181
COFINS a Compensar/Recuperar 999 848
CSLL a Compensar/Recuperar 236 136
ICMS a Recuperar 13.819 7.185
Outros Tributos     47    968
Total  22.739 15.834
Circulante 10.897 7.840
Não circulante 11.842 7.994
(¹) O Decreto nº 6.890/2009 reduziu para 0%, a alíquota do IPI sobre os produtos 
cerâmicos, prorrogado para 2010, pelo Decreto nº 7.222/2010, e para 2011 e 2012 
pelo Decreto nº 7.542/2011 até 31/12/2012 gerando, desta forma, créditos de IPI nos 

anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Em 27/12/2012, o Decreto nº 7.879 fixou em 0% 
a alíquota de IPI por tempo indeterminado. A administração ingressa anualmente com 
pedidos de ressarcimento/compensação perante o Fisco dos créditos em questão. 10. 
Adiantamentos: São compostos conforme demonstrado a seguir:
Adiantamentos   2019    2018
Adiantamento a Fornecedores 1.810 39.128
Adiantamento a Colaboradores   721    583
Total 2.532 39.711
11.Depósitos Judiciais: Trata-se de valor depositado em juízo relativo a 
processos judiciais, de natureza trabalhista, que se originam do curso normal dos 
negócios da Companhia e também referente a processo judicial que versa sobre 
a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais (PIS e Cofins):
Depósitos Judiciais   2019    2018
Processos Trabalhistas 180 147
Exclusão ICMS BC do PIS e COFINS   9.470    2.250
Total 9.650     2.397
12. Imobilizado e Investimentos: Os ativos classificados no Imobilizado são 
mensurados pelo custo de aquisição, acrescidos da mais valia resultante do custo 
atribuído (deemed cost), conforme NBC TG 37 e NBC TG 27 - Ativo imobilizado, 
bem como, o ITG 10 - Interpretação sobre Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, e 
deduzido das respectivas depreciações ou amortizações acumuladas. As depreciações 
e amortizações são calculadas pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica 
estimada do bem. O registro do custo atribuído (deemed cost) do imobilizado, em 
conformidade com as normas citadas acima, foi baseado em avaliação efetuada por 
avaliadores independentes. Da mesma forma, foram modificadas as taxas de depreciação 
dos bens do ativo imobilizado em virtude da nova vida útil estimada dos mesmos, 
conforme NBC TG 27 - Ativo Imobilizado.

       Construções
 Terrenos e Máquinas e   Equipamentos Móveis e em Edifícios e
Imobilizado Benfeitorias Equipamentos Veículos Ferramentas de Informática Utensílios   Andamento Instalações Outros     Total
Saldos em 31.12.2017       50.323       165.028     3.303         113             496       916      14.037     96.578      32 330.825
Aquisições - 20.458 2.722 37 149 974 5.870 2.310 - 32.520
Baixas - (835) (1.051) - - - - - - (1.885)
Depreciações           -        (19.048)       (237)         (19)            (138)      (138)          -      (3.451)        -   (23.032)
Saldos em 31.12.2018       50.323       165.603      4.737          131          507     1.751      19.907     95.437      32 338.428
Aquisições - 92.763 396 120 150 247 8.925 1.248 - 103.849
Baixas - (939) (33) - - - - - - (972)
Transferências - 28 - - - - (28) - - -
Depreciações            -         (20.380)     (193)         (30)            (163)      (172)          -      (3.499)        -   (24.436)
Saldos em 31.12.2019        50.323       237.075      4.907          221          494     1.827      28.805     93.185      32 416.869 
Taxa Anual de Depreciação      0,00%       4 a 20% 10 a 25%        10,00%        10,00%      10,00%       0,00%        3,30%   0,00%

 Compul-   Capita-
Investimentos      sório Imóveis Veículos lização   Total
Saldos em 31.12.2017     210      957      1.239     12 2.418
Adições - - 306 12 318
Baixas - - - - -
Depreciações       -     (72)     (327)      -    (399)
Saldos em 31.12.2018     210      885      1.218     24 2.337
Adições - - - 4 4
Baixas - - - - -
Depreciações        -     (72)     (354)       -   (426)
Saldos em 31.12.2019     210      813      864     28 1.915
13. Intangível: Os ativos intangíveis são avaliados pelo custo de aquisição. As 
patentes e licenças não são amortizadas por se tratar de intangíveis com vida útil 
indefinida, estando então sujeitos ao teste de recuperabilidade (Nota 3.6).
 Patentes e
Intangível   Licenças Softwares   Total
Saldos em 31.12.2017         96        16    112
Adições - 278 278
Baixas - - -
Amortizações           -       (17)    (17)
Saldos em 31.12.2018         96       277    373
Adições - 1.427 1.427
Baixas - - -
Amortizações         -         (62)    (62)
Saldos em 31.12.2019         96       1.643 1.739
14. Empréstimos e Financiamentos: Este grupo é composto por financiamentos e 
contratos de leasing financeiro para compra de imobilizados, acrescidos dos encargos 
e despesas financeiras calculadas com base na taxa de juros explícita em contrato.
    2019    2018   Moeda          Taxa Média
FINAME 19.751 34.693 Real 3%; 4%; 6% e 10% a.a.
FINIMP 69.286 61.416 Dólar/Euro 3% a 5% a.a. + LIBOR
Leasing      -    358       Real 10%; 11% e 3,042 + CDI
Total 89.036 96.467
Circulante 34.763 35.431
Não Circulante 54.273 61.036
15. Fornecedores: São compostos conforme segue:
Fornecedores    2019    2018
Nacionais 39.203 32.886
Estrangeiros 2.011 1.927
Partes Relacionadas       4    831
Total 41.217 35.644
16. Tributos a Pagar: As obrigações tributárias estão compostas por saldos dos débitos 
apurados pelas operações de vendas deduzidas dos créditos pelas entradas; pelos impostos 
e contribuições a recolher retidos de prestadores de serviços; e pelos tributos sobre o lucro. 
Os tributos a pagar estão relacionados abaixo pelo total a pagar a curto e longo prazo:
Tributos a Pagar    2019    2018
ICMS a Recolher 10.881 5.765
CSLL a Recolher 639 531
IRPJ a Recolher 7.782 7.434
ISS a Recolher 18 25
PIS a Recolher 146 36
COFINS a Recolher 680 170
IRRF a Recolher 4.451 3.945
INSS Retido a Recolher 36 44
Parcelamentos (PERT/Outros) 1.217 2.364
Outros a Recolher    128    109
Total 25.977 20.424
Circulante 21.412 18.458
Não circulante 4.564 1.966
17. Obrigações Sociais e Trabalhistas: O grupo está representado conforme 
quadro abaixo:
Obrigações Sociais e Trabalhistas    2019    2018
Salários a Pagar 2.217 1.927
Férias a Pagar 362 214
Pensão Alimentícia a Pagar 32 28
Pró-Labore 37 37
INSS a Recolher 1.914 1.656
FGTS a Recolher 557 471
Provisões Sociais e Trabalhistas 9.674 8.372
Outros     17     24
Total 14.809 12.730
18. Provisões para Contingências: Apresentamos a Seguir as Provisões para 
Contingências, cujos processos judiciais a administração, juntamente com os 
assessores jurídicos, entende que a probabilidade de perda é provável:
Provisões 2019 2018
Cíveis 62 72
Trabalhistas    382    286
Total   445   358
Atualmente há processos de polo passivo que, juntamente com os assessores 
jurídicos, a administração entende que a probabilidade de perda é possível:
Provisões Nº Processos   R$
Trabalhistas 6 341
19. Comissões a Pagar: Correspondem a comissões devidas aos 
representantes comerciais resultantes das intermediações de vendas e demais 
obrigações referentes ao setor comercial. O quadro abaixo demonstra aos 
valores exigíveis:

Comissões a Pagar   2019   2018
Provisão Comissões-Mercado Interno 8.072 6.670
Provisão Comissões-Mercado Externo   414   456
Total 8.485 7.126
20. Adiantamentos: Representa os adiantamentos recebidos por ordem de 
produção por garantia de entrega futura.
Adiantamentos 2019 2018
Adiantamento de Clientes    772  1.396
Total   772 1.396
21. Tributos sobre o lucro diferidos: Detalhamos abaixo a natureza, bem 
como a base de cálculo, dos tributos diferidos ativos e passivos:
    2019    2018
Diferenças Temporárias Ativas
Provisão para Comissões 2.885 2.423
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa 4.211 913
Provisão Verbas Comerciais - 716
Provisão para Contingências 151 122
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa    1.425   1.759
  8.672  5.933
Diferenças Temporárias Passivas
Ajuste de Avaliação Patrimonial (46.114) (48.045)
Diferença de Taxa de Depreciação (Societária versus Fiscal) (20.998) (20.065)
Leasing - (10)
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa     (641)    (586)
 (67.754) (68.706)
IR e contribuição social diferidos, líquido (59.082) (62.773)
Detalhamos abaixo a reconciliação dos tributos diferidos contabilizados na 
Demonstração de Resultados:
   2019 2018
Depreciação Societária (1.250) (2.536)
Depreciação Valor Justo 2.247 2.064
Provisão Variação Cambial Exterior (278) 29
Provisão para Comissões 462 344
Provisão para Verbas Comerciais (248) 716
Provisão Liquidação Duvidosa 2.830 12
Provisão para Contingências 29 28
Variação Monetária Ativa Depósitos Judiciais (111) (9)
Leasing    10  (173)
Receita (despesa) de IR e CS diferidos 3.691   477
22. Receitas: A reconciliação da receita bruta para receita líquida, apresentada 
na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 
2018, é como segue:
     2019     2018
Receita Bruta
Vendas Mercado Interno 723.976 619.988
Exportações Diretas 31.499 29.430
Exportações Indiretas 10.977 9.019
Revenda de Mercadorias     2.105     270
 768.557 658.708
Deduções de Vendas
(-) Tributos sobre Venda (135.583) (118.331)
(-) Devoluções (1.594) (2.118)
(-) Descontos Comerciais (9.779) (11.031)
 (146.956) (131.479)
Receita Líquida 621.601 527.229
23. Resultado Financeiro: O resultado financeiro do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 é o seguinte:
   2019   2018
Receitas Financeiras:
Juros com Aplicações Financeiras 4.184 5.164
Ganhos com Variações Monetárias 346 37
Descontos Financeiros Obtidos 117 182
Outras Receitas Financeiras   433   1.131
 5.079 6.514
Despesas Financeiras
Encargos Financeiros (2.641) (3.654)
Outras Despesas Financeiras    (991)    (990)
 (3.632) (4.644)
Variação cambial líquida
Clientes 920 1.943
Fornecedores (1.555) 263
Empréstimos e financiamentos (2.372) (4.429)
 (3.007) (2.223)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (1.560)  (353)
24. Capital Social: O Capital Social, no montante de R$ 2.941.455,00, totalmente 
integralizado, está representado por 2.941.455 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada 
uma. 25. Contas a Pagar Partes Relacionadas: O saldo de Contas a Pagar para 
Partes Relacionadas, no montante de R$ 45.643 mil (34.191 mil em 2018) é composto 
de Juros Sobre Capital Próprio a pagar aos Sócios. 26. Seguros: Em 31 de dezembro 
de 2019 a administração considera que todos os ativos e compromissos de valores 
relevantes de alto nível de risco estão cobertos pelo seguro, por meio de políticas locais e 
corporativas. 27. Eventos Subsequentes: a. COVID-19: A Companhia está avaliando 
os impactos da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, no resultado de 2020, mas 
não conseguiu mensurar valores até a aprovação destas Demonstrações Financeiras. 
Não foram identificados ajustes necessários na data-base divulgada (31.12.2019). A 
Companhia reitera que está adotando medidas de proteção de seus clientes, colaboradores 
e prestadores de serviços, conforme recomendações das autoridades médicas e sanitárias.

Relatório dos Auditores Independentes sobre  as Demonstrações Contábeis
Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Sócia Administrador- CPF 114.338.698-10 Djalma Aparecido de Lima - Contador  CRC 1SP184042/O-4

À Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. 
A/C: Quotistas e Administradores. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda 
(Empresa) que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
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 correspon-
dentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda (Empresa) 
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 

opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 

de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das polí-
ticas 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 uma incerteza significativa em relação aos 
eventos ou às circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação à 

capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura 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, dentre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacio-
namentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Campinas, 27 de abril de 
2020. Atenciosamente,

Marcos Francisco Rodrigues Sousa - Contador - CRC/SP 167515/O-0
Consulcamp Auditoria - CRC 2SP024818/O-5

Marca, o 
patrimônio de 
uma empresa

Valdomiro Soares (*) 
 

A marca é um dos 
patrimônios mais 
importantes e 
estimados de uma 
empresa

É uma das formas mais 
simples de ter con-
trole da gestão dos 

negócios. Com o surgimen-
to da crise econômica em 
decorrerência da pande-
mia do novo Coronavírus, 
criou-se também novos 
negócios no mercado e com 
eles novas oportunidades. 
Diante disso, é sempre bom 
lembrar que registar uma 
marca evita muita dor de 
cabeça no âmbito jurídico, 
como ações judiciais por 
uso indevido de marcas ou 
semelhantes com outras 
empresas.

Somente uma marca 
registrada ganha valor 
no mercado. O registro 
protege a empresa de 
surpresas e funciona como 
um patrimônio para o em-
preendedor. Além do mais, 
uma marca registrada dá 
muito mais credibilidade 
ao negócio. O que é ideal 
caso o empresário queira 
pensar além da crise e 
vislumbrar um futuro para 
seu empreendimento. 

A Apple, Amazon e o 
Google são grandes exem-
plos de empresas que 
iniciaram pequenas, mas 
que hoje são as marcas 
mais valiosas do mundo, 
somando juntas mais de 
500 bilhões de dólares. Por 
isso, apesar do receio sobre 
o assunto ser normal em 
tempos de instabilidade 
do mercado, é através da 
marca que o consumidor 
cria uma relação de prefe-
rência na hora da compra 
do produto. 

Além do mais, a certeza 
de que esta pandemia 
eventualmente irá passar 
é nossa garantia para 
registrar a marca junto 
ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial e 
ter a certeza de que será 
um grande investimento. 
É sempre muito impor-
tante destacar que para 
o processo do registro da 
marca ser livre de qualquer 
adversidade, é preciso 
contratar uma empresa 
especializada no assunto.

Afinal, a marca desempe-
nha diversos papéis. É, por 
exemplo, a identidade do 
negócio. Seu papel princi-
pal é distinguir o produto 
dos demais já existentes 
no mercado, tornando um 
negócio único e visado 
de forma mais assertiva. 
Através da marca também 
é possível estabelecer 
uma melhor relação com 
o consumidor, atestando 
sua qualidade. 

Nosso compromisso é 
fazer com que as empre-
sas saiam desta crise mais 
fortes e prontas para os 
próximos anos zelando 
pelo seu maior patrimônio, 
sua marca. 

(*) - É presidente do Grupo Marpa 
- Marcas, Patentes, Inovações e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

A Covid-19, entre 
outras coisas, 
evidenciou a 
importância que a 
tecnologia tem para as 
empresas e as pessoas

Serviu como a ponte que 
permite o funcionamen-
to dos acessos e negócios 

em um momento de absoluto 
distanciamento social, deixan-
do  claro também que para 
um negócio ou uma nação 
permanecerem competitivos 
é essencial buscarem atualiza-
ção com a tecnologia corrente. 
No e-commerce, por exem-
plo, pudemos testemunhar o 
crescimento exponencial do 
consumo através desse canal.

Onde muitas empresas de 
varejo já estavam prontas 
para atender ao mercado, 
outras tiveram que rapida-
mente ajustar sua estratégia 
para não perderem uma fatia 
relevante de sua participação 
no mercado, assim como res-
taurantes já preparados para 
o atendimento online garanti-
ram a continuidade parcial dos 
negócios com maior facilidade. 

A tecnologia digital também 
permitiu que muitas empresas 
pudessem continuar operando 
de forma remota em algumas 
áreas através do home-of-
fice. Reuniões passaram a 
acontecer de forma virtual, 
negócios continuaram sendo 
celebrados, apesar de sem o 
tradicional aperto de mãos. 
Reuniões familiares também 
passaram a ser feitas de forma 
remota, incluindo almoços aos 
domingos, só que cada um na 
segurança do seu lar e com 
uma interação tão empolgante 
quanto diferente. 

Não fosse a tecnologia atual, 
passar por este momento desa-
fiador seria muito mais difícil. 
As distâncias foram encurta-
das e as pessoas conseguem 
estar próximas mesmo distan-
tes. Agora, quando olhamos 
para o segmento da indústria, 
a importância da tecnologia 
digital não é diferente. Antes 
da pandemia, a quarta revo-

lução industrial (indústria 
4.0), era uma área de grande 
interesse para os gestores, era 
um tópico atraente que mirava 
a vantagem competitiva, redu-
ção de custos, produtividade, 
sustentabilidade e inovação. 
O objetivo era fazer o bom se 
tornar melhor. 

Com a Covid-19, essa evo-
lução passa a ser também, 
motivo fundamental para se 
manter no jogo. O ponto é que 
até então essa mudança vinha 
em um passo gradativo, den-
tro da estratégia, capacidade 
financeira e prioridades de 
cada empresa e, agora, apesar 
da compreensão de que essa 
evolução deveria ser acelera-
da, a realidade é que a maioria 
dos gestores, senão todos, 
tem como primeiro objetivo 
manter o negócio ileso a essa 
crise e depois, o de trazer o 
negócio para a normalidade o 
mais rápido possível. 

No Brasil, a situação é ainda 
mais desafiadora; duramente 
afetada há anos, a indústria 
brasileira enfrentou a redu-
ção da atividade da economia 
internacional, a concorrência 
estrangeira e os altos custos da 
produção no país. Todos, até 
então, lutavam para sobreviver 
enquanto, de forma criativa, 
buscavam implementar novas 
tecnologias digitais. 

Superar os desafios da In-
dústria 4.0 não é uma tarefa 
simples, mas é essencial para 
que as empresas no Brasil 
consigam dar um salto tecno-
lógico e fazer parte dessa nova 
revolução industrial. É preciso 
destacar que, estamos atrasa-
dos e quanto mais rápido esse 
processo for retomado e prio-
rizado, mais as organizações 
poderão se beneficiar, além de 
se manterem competitivas no 
mercado. 

Não é mais questão de esco-
lha, é mandatório. 

(*) - Graduado em Ciências Contábeis 
pela Faculdade Padre Anchieta, com 

MBA em Finanças, Contabilidade e 
Impostos (FGV); extensão Executiva 
pela Fundação Dom Cabral, Kellogg 

Business School, é diretor da 
Centralpack Embalagens.

Gimenes Silva (*)

Saiba que essa não é a melhor 
estratégia, pois o equipamento 
leva um tempo para começar a 

gerar créditos para já serem utilizados 
no verão. José Vitor Salm, Gerente 
de Pesquisa e Desenvolvimento e 
Suporte Técnico da Renovigi, explica 
os motivos para investir em painéis 
fotovoltaicos ainda no inverno e as 
etapas para começar a gerar sua 
própria energia.  
 1) Planejamento do investi-

mento - Antes de adquirir o 
sistema fotovoltaico, você pre-
cisa escolher uma empresa de 
confiança para fazer uma análise 
do quantitativo necessário para 
o local de instalação de acordo 
com a demanda de consumo. Os 
profissionais orientam como é o 
processo, quais são os equipa-
mentos mais indicados para a 
instalação e qual o tempo médio 
de instalação do sistema.

 2) Avaliação da estrutura - A 
segunda etapa consiste em um 
estudo sobre viabilidade técnica 
para a instalação dos painéis 
fotovoltaicos. Os profissionais 
precisam avaliar se há espaço 
para os equipamentos, como 
é a estrutura do telhado para 
suportar peso extra, a fiação 
elétrica e outras questões im-
portantes para dar segurança 
ao sistema. Muitas vezes, é 
necessário realizar ajustes na 
residência, propriedade ou em-
presa, principalmente quando 
ela não foi estruturada com a 
previsão desse investimento em 
energia solar. 

  A partir dessa análise inicial é 
que a empresa poderá apre-
sentar um orçamento para a 
instalação dos painéis fotovol-
taicos, considerando a demanda 
de consumo de energia, o nível 
de tensão da rede, a tecnologia 
utilizada e o tempo de trabalho 
da equipe. Neste orçamento já é 

Escolha do fornecedor é parte essencial para eficiência da instalação 
dos sistemas fotovoltaicos. 
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Por que agora é a melhor época 
para investir em energia solar?

Durante os meses de inverno, muitas pessoas se esquecem dos altos valores cobrados na fatura de luz 
que a próxima estação pode provocar. E aí deixam para investir em energia solar nos últimos meses do 
ano quando a fatura já está alta

apresentada também uma esti-
mativa de economia de energia 
e custo médio com a fatura.

 3) Instalação da infraestrutu-
ra - O processo de instalação 
deve ser feito por uma equipe 
especializada, que engloba pro-
fissionais com conhecimentos 
em engenharia e geologia. “Os 
painéis são instalados preferen-
cialmente na área da casa com 
maior incidência de radiação 
solar e com a inclinação ideal 
para obter a eficiência esperada. 
O serviço inicia com a instala-
ção de suportes para os trilhos, 
painéis e, por último, os cabos 
são conectados”, pondera José 
Vitor.

  Também é necessário instalar o 
inversor, responsável por levar 
a energia gerada pelos painéis 
para a rede da concessionária. 
Por último, é necessário efe-
tuar a solicitação de acesso do 
sistema junto à concessionária 
de energia elétrica para que 
seja possibilitada a conexão do 
sistema com a rede elétrica local 
e a geração de créditos para o 
excedente de energia produ-
zida. A empresa especializada 

é responsável por todo esse 
suporte ao usuário.

 4) Prazo para geração de ener-
gia solar - O prazo entre o 
planejamento de toda a infra-
estrutura, negociação e homo-
logação do sistema de painéis 
fotovoltaicos pode levar de um 
a dois meses, dependendo do 
projeto. Por isso, recomenda-se 
iniciar o processo com antece-
dência para que a residência já 
esteja gerando luz até o início do 
verão, tendo um maior aprovei-
tamento da geração de energia.

Em algumas situações, pode-se 
levar até três meses para o sistema 
começar a ser utilizado de fato e 
gerar créditos. “Logo, se você deixa 
para iniciar o processo nos meses 
de outubro ou novembro, é possível 
que não consiga obter o benefício 
da redução na conta de luz ainda 
no verão. Por esse motivo, o ideal é 
iniciar a pesquisa com prestadores 
de serviço o quanto antes a fim de 
iniciar o planejamento e investimento 
em energia solar”, finaliza o gerente 
técnico.

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



Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br www.netjen.com.br
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COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS
CNPJ nº 61.460.762/0001-65

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia (antiga INDÚSTRIAS VILLARES S.A.) está sem atividades 
operacionais desde junho de 2000, tendo fechado seu capital junto à 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 27 de novembro de 2003.
Em 31 de dezembro de 2013 a controladora tomou a decisão de encerrar 
as atividades da mesma a partir do momento que as suas pendências, 
obrigações e responsabilidades trabalhistas, societárias, cíveis, tributárias 
venham a estar integralmente resolvidas e quitadas. A partir daquela data, 
a sociedade não desenvolveu qualquer atividade, a menos que a mesma 
esteja relacionada com o seu encerramento.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e estão consistentes com aquelas 
apresentadas no último exercício social.
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras são como segue:
a) Ativos e passivos sujeitos à indexação
São atualizados aplicando-se os índices correspondentes. As variações 
monetárias são reconhecidas no resultado do exercício.
b) Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição que são 
inferiores ao valor de mercado.
c) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil estimada dos bens.
d) Lucro (Prejuízo) por ação
Calculado com base nas ações em circulação na data de encerramento 
dos exercícios.

3. IMPOSTOS A RECUPERAR
Os saldos classifi cados no ativo circulante referem-se ao imposto de 
renda retido sobre os rendimentos de aplicações fi nanceiras e créditos de 
impostos. Os valores provenientes de exercícios anteriores são atualizados 
monetariamente de acordo com a legislação vigente.
4. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
O valor de Contas a Receber incluído nesta rubrica referem-se a créditos 
diversos, incluindo créditos com empresas coligadas.
5. IMPOSTOS E RETENÇÕES A PAGAR
A composição de impostos e retenções a pagar é como segue:
Descrição 2019 2018     
PIS, Cofi ns e CSLL retidos de terceiros 1 6
Outros impostos 12 29    
Total a pagar 13 35    
6. CONTINGÊNCIAS
As contingências representam processos judiciais e administrativos e 
outras pendências conhecidas até 31 de dezembro de 2019, decorrentes 
do curso normal dos negócios que a Companhia desenvolvia até junho 
de 2000, envolvendo questões cíveis, fi scais, trabalhistas e ambientais. 
Importante destacar que além das contingências que advieram dos seus 
próprios negócios, a sociedade também fi cou responsável e arca com os 
custos e prejuízos das contingências daquelas sociedades que lhe foram 
incorporadas. Dentre estas empresas incorporadas e que tiveram suas 
atividades encerradas citam-se Villares Mecânica S.A. - Vimec em 1996 e 
Villares Control - VIC em 1997.
O valor da provisão está de acordo com as avaliações dos profi ssionais 
responsáveis pelos processos tendo sido decrescido durante o exercício 
de 2019 em R$ 341 e atingindo em 31 de dezembro de 2019 o montante 
de R$ 13.551. No julgamento da Administração da Companhia, o valor da 
provisão é sufi ciente para cobrir as eventuais perdas com os processos 
em andamento.

 Capital social  Lucros (Prejuízos)
 realizado Reserva de capital acumulados Total        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 130 117 (1.788) (1.541)        
Lucro do exercício - - 365 365        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 130 117 (1.423) (1.176)        
Prejuízo do exercício - - (333) (333)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 130 117 (1.756) (1.509)        

RECEITAS (DESPESAS) 2019 2018    
Despesas gerais e administrativas (1.666) (2.723)
Receitas/Despesas fi nanceiras, líquidas (38) (9)
Receitas/Despesas não operacionais, líquidas 
 (vide nota explicativa 8) 1.371 3.226    
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
 E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (333) 494    
Imposto de renda e contribuição social - (128)    
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (333) 365    
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - R$ (3,33) 3,65    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO 2019 2018    
CIRCULANTE
Disponível 5 5
Impostos a recuperar (vide nota explicativa 3) 247 239
Adiantamentos 65 65    
Total do circulante 317 309    
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais (vide nota explicativa 6) 291 399
Contas a receber (vide nota explicativa 4) 11.279 12.120    
Total do realizável a longo prazo 11.570 12.519    
PERMANENTE
Investimento 165 165
Imobilizado 34 37    
Total do Permanente 199 202    
TOTAL DO ATIVO 12.086 13.030    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 2018    
CIRCULANTE
Impostos e retenções a pagar (vide nota explicativa 5) 13 35
Contas e serviços a pagar 9 253
Provisões de férias 22 26    
Total do circulante 44 314    
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Provisão para contingências (vide nota explicativa 6) 13.551 13.892    
Total do exigível a longo prazo 13.551 13.892    
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social (vide nota explicativa 7) 130 130
Reserva de capital 117 117
Prejuízos acumulados/reservas de lucros (1.423) (1.788)
Lucro (Prejuízo) do exercício (333) 365    
Total do patrimônio líquido (1.509) (1.176)    
TOTAL DO PASSIVO 12.086 13.030    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

A Diretoria nas suas atribuições e em atendimento às exigências legais vem apresentar os demonstrativos fi nanceiros da sociedade, do exercício fi ndo em 2019. São Paulo, 30 de junho de 2020.   A Administração

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2018    
Lucro (Prejuízo) do exercício (333) 365
Depreciações 4 -    
 (329) 365    
Variação dos ativos operacionais fi nanceiros
Tributos a compensar (8) (238)
Contas a receber e outros créditos - (6)    
 (8) (244)    
Variação dos passivos operacionais fi nanceiros
Tributos (22) (2.772)
Outros passivos (248) (10)    
 (270) (2.782)    
Recursos provenientes das atividades 
 operacionais (607) (2.662)    
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Diminuição do realizável a longo prazo 949 2.686
Aumento do ativo imobilizado (1) (1)
Diminuição do exigível a longo prazo (341) (25)    
Recursos das atividades de fi nanciamento 607 2.661    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA - (1)    
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5 6
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 5 5    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA - (1)    

DIRETORIA
 Presidente - Paulo Diederichsen Villares
 Diretor - Pedro Cruz Villares
 Valdenez Silva - Contador - CRC 1SP142819/O-6

Os depósitos administrativos e judiciais, no valor de R$ 291 em 31 de 
dezembro de 2019, correspondem aos valores efetivamente depositados 
dos processos que se encontram em andamento e saldos remanescentes 
de processos já encerrados e ainda não levantados.
7. CAPITAL SOCIAL
O capital social em 31 de dezembro de 2019 é dividido em 100.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, no valor total de R$ 130.
8. RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
As Receitas não operacionais são advindas a) de recuperações de valores 
fi scais; b) de levantamento de depósitos em processos judiciais; e c) de 
indenizações e reembolsos de apólices de seguros em processos em 
que a sociedade era a parte demandada. As Despesas não operacionais 
incluem a atualização da provisão para contingências descritas na Nota 
Explicativa 6.

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOESP – 3COL X 21CM

Todas as medidas intro-
duzidas nos últimos 
meses trouxeram um 

pequeno alívio ao caixa das 
empresas, mas com efeito 
bem menor do que o espe-
rado pelos empresários. 

A maioria das ações do 
Fisco acarretaram na pror-
rogação de vencimentos de 
suas obrigações tributárias, 
mas não desoneraram o 
contribuinte, e pelo visto, 
com a futura necessidade 
de caixa pelo governo para 
tentar reduzir os impactos 
da crise, não teremos um 
alívio na carga tributária 
tão cedo. “O planejamento 
tributário passa de neces-
sário para indispensável”, 
afirma o advogado Horácio 
Villen Neto, sócio da Villen 
Advocacia Tributária. 

Nesse momento é fun-
damental um excelente 

O planejamento tributário 
passa de necessário para indispensável.
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Exportação global 
de café atinge 
84 mi de sacas 

As exportações de café, em nível mundial, no acumu-
lado de oito meses seguidos, no período de outubro de 
2019 a maio de 2020, totalizaram 83,81 milhões de sacas 
60kg, volume físico que representa uma ligeira queda 
de 4,7%, se comparado com o mesmo período anterior, 
cujo volume exportado foi de 87,96 milhões de sacas. 

No mesmo período objeto deste comparativo, também 
em nível mundial, de outubro de 2019 a maio de 2020, 
vale destacar que as exportações dos cafés do tipo Suaves 
Colombianos atingiram 9,33 milhões de sacas, número 
que representou uma queda de 7,9%, e, ainda, que os 
cafés classificados como Outros Suaves diminuíram 7,4% 
ao somarem 16,58 milhões de sacas. Quanto aos cafés 
do tipo Naturais Brasileiros, cujo volume exportado foi 
de 26,23 milhões de sacas, tal venda representou uma 
redução de 9,6%.

Dessa forma, as exportações mundiais dos cafés do tipo 
arábica totalizaram 52,14 milhões de sacas, volume que 
representa 62,34% desse total e, em  contrapartida, os 
cafés do tipo Robusta, que registraram aumento de 2,5% 
nas exportações, com 31,67 milhões de sacas, atingiram 
37,7% do volume total vendido aos países importadores 
no período citado, de outubro de 2019 a maio de 2020 
(AI/Embrapa Café).

Vera Carvalho Assumpção – Caravana – O 
personagem Alyrio Cobra, detetive particular 
paulista criado pela autora, é chamado para um 
tremendo desafio. Irmão de uma professora de uma 
escola, na periferia de Sampa, que foi assassinada 

por dois alunos menores de idade, não acredita nas versões 
apresentadas no decorrer do processo investigativo, parti-
cularmente após o sinistro suicídio de um deles, numa cela 
superlotada. Alyrio vai juntando pontas soltas, num nebuloso 
cipoal social, protagonizando um desfecho sensacional. O leitor 
fica “preso” até o finalzinho. Entretenimento garantido! Pronto 
para cinematografia!!

Paisagens Noturnas

Mariangela Blois – Matrix – Autora psico oncolo-
gista vale-se de todo seu cabedal cientifico e prático 
para “levantar o tapete” das variadas situações às 
quais deparam-se pacientes acometidos por câncer, 

suas agruras e de seus familiares, bem como êxitos atingidos. 
Suas linhas denotam uma afeição e respeito incondicional ao 
paciente. A relevante importância do diagnóstico correto e 
precoce. O luto também é encarado de forma inquestionável. 
A verdade sempre deverá ser o início de tratamento, que ob-
viamente variará . Enfatiza o valor da clareza das informações 
para que o paciente entenda a situação e reaja positivamente. 
Em suma, uma obra brilhante!

Câncer Sem Papas na Língua

Fernando Jorge – Novo Século – O veterano, 
sempre exemplar e polemico jornalista viveu um 
dos períodos mais terríveis da história desta nação. 
Sua trajetória na imprensa paulista o credencia 
devidamente. Não contente em ser “surrado”, es-

cancara, mediante farta e crível documentação, desmandos e 
atrocidades praticadas contra jornalistas e consequentemente à 
nação. Deve ser lido por estudantes e professores de humanas, 
políticos, empresários e por amantes da liberdade verdadeira 
com responsabilidade, para que tais atos jamais aconteçam! 
Uma verdadeira ode à liberdade de expressão, hoje absurda-
mente golpeada.

Cale a Boca Jornalista: 
O ódio e a fúria dos mandões 
contra a imprensa brasileira

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 034/2020 - 
Objeto: Execução de serviços de recapeamento asfáltico em vias públicas 
do Jardim Fortaleza - Contrato de Repasse nº. 885272/2019 - Ministério 
do Desenvolvimento Regional/CAIXA. Entrega das Propostas: a partir de 
13/07/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
Abertura das Propostas: 23/07/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. Edital disponível no site supra e na 
página do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações 
pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. Aviso de ABERTURA de Licitação 
– Pregão Eletrônico nº. 035/2020 - Objeto: Execução de serviços de 
recapeamento asfáltico em vias públicas do Jardim Primavera - Contrato 
de Repasse nº. 885283/2019 - Ministério do Desenvolvimento Regional/
CAIXA. Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 
23/07/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
Edital disponível no site supra e na página do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. 
Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
 E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL

Aviso de ABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 001/2020 - 
Objeto: Execução de serviço de engenharia para reconstrução da rede de 
distribuição de água do Bairro Vila Santana, no município de Vargem Grande 
do Sul. Abertura: 28/07/2020 às 09:00 horas. Local: Departamento de 
Licitações e Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande 
do Sul - SP. O edital estará disponível na página eletrônica http://licitacao.
vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@
vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

Contadores relatam 
que estar atualizado é 
difícil neste momento

Mudanças reforçam a necessidade 
de planejamento tributário

O Coronavírus trouxe uma avalanche de mudanças no sistema tributário brasileiro, desde redução de 
alíquotas à prorrogação de vencimentos de contribuições e impostos

butário, Villen Neto adiciona 
que existem possibilidades 
fiscais que podem ser ado-
tadas, dentre elas: 
 a) Revisão Tributária 

- Com o escopo de 
identificar eventuais 
créditos decorrentes 
de pagamentos inde-
vidos pelas empre-
sas nos últimos cinco 
anos e que possam ser 
abatidos dos tributos 
correntes; 

 b) Medidas judic ia is 
pleiteando a redução 
de carga tributária, 
com fundamento na 
ilegalidade e/ou in-
constitucionalidade 
de cobrança. Como 
exemplo, podemos ci-
tar a exclusão do ISS da 
base de cálculo do PIS 
e da Cofins (AI/Grupo 
Alliance).

planejamento tributário, 
com o escopo de manter 
as atividades da empresa e 
prepará-la para a retomada 
da economia. “Muitas em-
presas estão simplesmente 
deixando de pagar suas 
obrigações tributárias na 
expectativa da promulgação 

de um novo Refis, algo que 
reputo como temerário, até 
pela necessidade de caixa do 
governo após a retomada da 
economia para regularizar 
suas contas”, complementa 
Villen Neto. 

Além de um amplo e 
irrestrito planejamento tri-

A ao³, empresa de gestão na 
nuvem, fez um estudo sobre 
a nova rotina dos contadores 
nesses tempos de pandemia. 
De acordo com a IOB, marca 
da ao³ especializada em legis-
lação nas áreas trabalhista, 
tributária, fiscal, contábil e 
previdenciária, desde o iní-
cio da crise ocorreram 2.848 
mudanças na legislação até 
agora, que afetaram direta-
mente a rotina das empresas. 
Desse total, 435 foram no 
âmbito federal e 2.413 na 
esfera estadual.

Se estar em dia com a 
contabilidade não era uma 
tarefa simples no Brasil, com 
o Coronavírus, esse desafio 
se intensificou. As princi-
pais dificuldades relatadas 
pelo contador na pandemia 
são: manter-se atualizado 
(29,8%), receber os docu-
mentos do cliente no prazo 
(21,7%), segurar a carteira 
de clientes (13,6%) e reduzir 
despesas (12%). 

Outro ponto interessante 
é que 70,2% continuam ope-
rando normalmente, mesmo 
com a pandemia, porque têm 
uma infraestrutura na nuvem 
(26,4% operam parcialmente 
e 3,4% estão fechados porque 

contam somente com estru-
tura física). A pesquisa tam-
bém quis saber o que mudará 
no negócio do contador após 
o final do isolamento. Para a 
maioria, o home office será 
uma prática mais comum e 
o investimento em tecnologia 
para ter um escritório mais 
digital será ampliado.   

Veja outros resultados:
	 •	62%	são	donos	do	próprio	

escritório;
	 •	51,6%	possuem	uma	mi-

croempresa e 28,7% são 
MEI;

	 •	69%	se	sentem	valoriza-
dos pelo cliente e 31% não 
se sentem valorizados; 

	 •	37,6%	tiveram	queda	de	
30% na receita e 24% 
reduziram em de 50% as 
receitas; 

	 •	39%	 estão	 conseguindo	
manter a mesma carga 
de trabalho, mas 30,6% 
aumentaram em mais de 
duas horas o expediente; 

	 •	62,4%	 possuem	 cliente	
com mais de 10 anos no 
escritório. 

A pesquisa ouviu 258 con-
tadores clientes da ao³, em 
junho. Fonte e mais informa-
ções: (www.ao3.io).

Freepik
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