
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.159

Sábado a segunda-feira, 
18 a 20 de julho 

de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 4

A chegada do Coronavírus provocou transformações, fez com que 
diversos setores se reinventassem e alterou os hábitos das pessoas ao 
redor de todo o mundo. Uma das grandes mudanças causadas pela 
pandemia está diretamente relacionada às habilidades e competências 
que serão necessárias para os profissionais no mercado de trabalho no 
pós-pandemia. Mas, o que será exigido no ‘novo normal’ e como será esse 
processo de recomeço? Como o chamado mundo VUCA pode influenciar 
esse cenário?   

Profissionais no ‘novo normal’

Imagine poder baixar arquivos ou reproduzir vídeos das plataformas de 
streaming como uma taxa de download máxima de quase dez gigabits por 
segundo utilizando rede móvel pelo tablet ou celular. Parece filme de ficção, 
mas esta deve ser a realidade pelo menos para milhares de brasileiros até 
o final desta década. A velocidade máxima de quase 2 Gbps já foi atingida 
nos testes de 5G nos EUA, segundo levantamento da empresa de análise 
móvel Opensignal. Essa taxa é quase 80 vezes maior que a máxima oferecida 
atualmente na Europa pela operadora T-Mobile com o 4G: 23,6 Mbps em 
média. A título de comparação, as cidades com o 4G mais rápido no Brasil 
entregam hoje uma velocidade média de 17,6 Mbps.   

A revolução da tecnologia 5G
O e-commerce brasileiro cresceu 75% em maio. É o que indica o Mas-

tercard SpendingPulse, índice que rastreia as vendas gerais de varejo em 
todos os tipos de pagamento, incluindo dinheiro e cheque. Além disso, datas 
importantes para o comércio, como o Dia dos Namorados, parecem não ter 
ficado esquecidas mesmo com a pandemia. Um levantamento feito pelo 
movimento de inteligência de mercado Compre & Confie mostrou que, entre 
28 de maio e 12 de junho, foram realizadas 15,8 milhões de compras pela 
internet, um aumento de 112,8% em comparação ao ano anterior.   

Sete piores erros do e-commerce
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Negócios em Pauta

Energia Eólica
A Casa dos Ventos, uma das pioneiras e maiores inves-

tidoras no desenvolvimento de projetos eólicos no Brasil, 
celebra parceria com o Grupo Moura, maior fabricante de 
baterias da América do Sul. O acordo prevê transformar a 
matriz energética da Moura em 100% renovável, atendendo 
o total de consumo de eletricidade da organização a partir 
de 2022 com energia eólica, através do complexo Rio do 
Vento (504 MW), no Rio Grande do Norte. Com isso, a 
empresa reafirma sua estratégia de ofertar energia direta-
mente para grandes e médias empresas, democratizando o 
acesso à fonte eólica (www.casadosventos.com.br).    
Leia a coluna completa na página 3

Maristela Crispim/econordeste.com

News@TI

Juristas debatem medidas creditícias e 
tributárias para reaquecimento da economia

@O Brasil tem atravessado um momento único em 
sua história e as medidas do governo vêm sendo 

tomadas de acordo com necessidades momentâneas, 
sem que houvesse nenhum acontecimento anterior pa-
recido que pudesse ser utilizado como parâmetro para 
o desenvolvimento de ações governamentais. Pensando 
nisso, o escritório Harada Advogados realiza debate ao 
vivo no próximo dia 23 de julho, às 11 horas, abordando 
medidas do governo e de que forma novas alternativas, 
como uma iminente reforma tributária, poderia ajudar 
nesse momento de retomada da economia (https://www.
youtube.com/watch?v=IyJhhMHkHY0).   Leia a coluna 
 completa na página 2
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Antes de entrarmos em 
um cenário atípico como o 
isolamento e distanciamento 
social, havia quem dizia que a 
tecnologia afastava os ciclos 
sociais e o convívio entre as 
pessoas.

Porém, mediante um cenário totalmente di-
ferente do que todos estavam habituados, 

ela foi a responsável em aproximar e auxiliar 
a população, principalmente às empresas, 
que precisaram se reinventar e se adaptar 
dia após dia. 

Para Mônica Schimenes, CEO da MCM 
Brand Group, a tecnologia mudou a forma 
como as pessoas se relacionam e, consequen-
temente, como pensam a respeito do tema. 
"Para muitas empresas o trabalho remoto era 
algo ainda distante e acabou se transformando 
cotidiano para diversas delas. Mas, para que 
tudo isso fosse possível, todos passaram por 
um turbilhão de emoções, levando em con-
sideração que a realidade dentro da casa de 
cada pessoa é única". 

De acordo com uma pesquisa realizada 
pela consultoria Cushman & Wakefield, 
73,8% das empresas multinacionais que 
atuam no Brasil pretendem adotar o home 
office como prática definitiva no país. Este 
dado afirma o quanto a tecnologia e a nova 
maneira de se relacionar com os colabora-
dores, com um olhar mais humano e aco-
lhedor, pode ser benéfica e positiva para os 
negócios. Essa mesma pesquisa afirma que 
para 25,4% dos executivos, a experiência do 
teletrabalho foi positiva, enquanto outros 
59% perceberam mais pontos positivos do 
que negativos. 

"Todas essas mudanças que vêm ocorrendo 
em 2020 trazem valor tanto para as empresas, 
quanto para a vida das pessoas, impactando 
diretamente no desenvolvimento pessoal 
e profissional de todos. Com isso, vemos - 
inclusive - que nunca foi tão importante se 
atualizar, aprender e ensinar. Esse processo 
todo de transformação tem o seu lado dolo-

Como estreitar as relações com 
seus colaboradores?
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roso e sabemos disso, mas sem esforço não 
há conquistas", destaca Schimenes. 

Entretanto, com tamanha liberdade que 
a tecnologia traz, as companhias precisam 
ser cautelosas e assumir um papel de perso-
na, tanto nas suas interações, como em suas 
linguagens e horários. Essa adequação será 
essencial a todas as marcas que querem 
permanecer no mercado, principalmente 
com a nova proposta de reformulação do 
B2B e B2C para H2H - conhecido como 
humanos para humanos -, onde a tecnolo-
gia entra como uma ferramenta essencial 
aos envolvidos. 

"Todos os projetos possuem um propósito 
e, para que ele se concretize, as expectativas 
sempre são alinhadas com os clientes. Somos, 
inclusive, bastante procurados para realizar 
ações que visem o desenvolvimento de colabo-
radores de grandes marcas. Atualmente temos 
uma solução que atende exatamente este tema 
que se chama ‘Apaixonados pela marca’ e é um 
programa de destaque para colaboradores que 
amam onde trabalham e um reconhecimento 
por parte da empresa", acrescenta a CEO. 

Vivemos, atualmente, na era do antropoce-
no - onde o ser humano é o foco do negócio 
- e a tecnologia vai continuar avançando ao 
passo que as pessoas consigam desenvolver 
seus comportamentos e atitudes. Para isso, 
é importante quantificar e analisar toda a 
efetividade de competências humanas, mais 
conhecidas como soft skills. Desta maneira, 
será possível medir a produtividade de cada 
nova ação implementada e como cada cola-
borador tem se sentido durante o processo, 
fazendo com que as empresas possam esco-
lher os melhores modelos de negócios para 
se adaptar e manter o sucesso. 

Mas como implementar esses novos mo-
delos dentro das empresas? 

Com a grande expertise da empresa em 
desenvolver ações com colaboradores, 
Mônica Schimenes listou algumas dicas de 
como manter essa nova relação dentro das 
empresas. Confira: 

• Mudanças: Esteja sempre aberto para 
elas, pois surgem quando a gente menos 
espera. 

•	Prepare novos líderes: Liderança é 
uma construção baseada em confiança e 
potencial. 

•	H2H (human to human): Teste pensar 
em projetos e processos centrados no ser 
humano. 

•	Empatia: Item essencial no dia a dia. Seja 
empático em todas as relações. 

 Fonte e mais informações:  
(https://www.mcmbrandexperience.com/).

Esse processo todo 
de transformação 
tem o seu lado 
doloroso e sabemos 
disso, mas sem 
esforço não há 
conquistas. 

“NOvO NORMAL”

PANDEMIA CRIOu NOvAS FORMAS DE 
CONSuMO A LONGO PRAzO     Leia na página 6

Pandemia no 'platô'
A OMS afirmou que a pandemia 

no Brasil atingiu o "platô", ou seja, 
quando os novos casos chegam a um 
patamar estável, embora ainda alto. 
"O crescimento no Brasil não é mais 
exponencial, ele atingiu o platô", dis-
se o diretor da OMS, Michael Ryan, 
ao alertar que "não há absolutamente 
nenhuma garantia" de que os novos 
contágios diminuirão "por si só". 
"Existe uma oportunidade agora 
para o Brasil empurrar a doença 
para baixo", declarou (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/pandemia-criou-novas-formas-de-consumo-a-longo-prazo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-a-20-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-a-20-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-18-a-20-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/habilidades-que-ganham-destaque-para-profissionais-no-novo-normal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologia-5g-vai-revolucionar-a-conectividade-entre-pessoas-acelerando-o-processo-de-automatizacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sete-piores-erros-do-e-commerce/
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CDO e DPO: como surgiram 
esses novos cargos?

Eduardo Nistal (*)

No cenário atual, é quase impos-
sível fugir dos efeitos práticos e 
sistêmicos que a era tecnológica 

proporciona às organizações. Seja para 
simplificar processos, reduzir custos 
e otimizar o modelo de gestão, os 
objetivos são variados e representam 
o amplo espaço de crescimento que 
soluções inovadoras oferecem. Com as 
inúmeras contribuições aparentes, fica 
a necessidade de se contar com novos 
profissionais, habituados e capazes 
de extrair o que há de melhor dessas 
ferramentas.

Projetando o ano de 2020, encontra-
-se um momento extremamente propí-
cio para a reflexão quanto a participação 
do CDO e o DPO para companhias de 
todos os tamanhos. Com o debate em 
torno da LGPD (Lei Geral de Proteção 
de Dados), adequar-se a seus preceitos 
é um compromisso indispensável aos 
que prezam por uma situação empre-
sarial harmoniosa.

Mas qual é a origem desses dois car-
gos? Eles são realmente importantes?

CDO: uma liderança inovadora
Em um relatório publicado pelo Gar-

tner no ano passado, estimou-se que, 
até 2022, 90% das empresas utilizarão 
informações armazenadas como um 
ativo corporativo crítico, através da aná-
lise completa dos dados. É justamente 
nesse quadro que o CDO, Chief Data 
Officer (Diretor de Dados, em portu-
guês), demonstra sua importância. Se 
agora toda empresa busca estabelecer 
uma relação atualizada com o ambiente 
digital, trata-se do profissional mais 
indicado para adaptar o cotidiano 
operacional às mudanças, alinhando 
os objetivos do negócio.

Explicar a função do CDO é passar 
por componentes que envolvem o uso 
dos dados e suas implicações para o 
funcionamento operacional como um 
todo. As informações, sob uma ótica 
estratégica, transformam-se em objeto 
de análise que priorizam assertividade 
como ponto principal para a tomada 
de decisão, orientando o caminho que 
negócio seguirá; dessa vez, com pro-
jeções favoráveis e respaldadas pela 
tecnologia.

Se pudéssemos resumir o termo em 
um só conceito, consolidar e favorecer 

garantir, através de seus conhecimen-
tos avançados de proteção de dados, a 
segurança de tarefas relacionadas ao 
uso de informações disponibilizadas 
pelas empresas.

Duas designações, o mesmo ob-
jetivo

A importância dos dois cargos é 
equivalente e preponderante para 
executivos que procuram um novo 
patamar de negócio e gestão. Quanto 
à mudança de mentalidade interna, 
o CDO não só prepara o território 
empresarial para receber soluções tec-
nológicas que lidam diretamente com 
estratégia de dados, como fomenta de 
forma generalizada a noção de que 
a tecnologia chegou para aprimorar 
processos e auxiliar profissionais 
capacitados.

O DPO, por sua vez, detém em suas 
mãos a responsabilidade de fundamen-
tar a integridade dos dados à disposi-
ção da empresa. Seu posicionamento, 
estratégico, navega pelo conhecimento 
aprofundado de como a LGPD enxerga 
informações diversas, seja de empre-
gados ou clientes.

No fim das contas, evidencia-se o 
imediatismo do tema, e o peso de se 
contar com profissionais capazes de 
corresponder às maiores necessidades 
da Transformação Digital e o futuro 
informacional.

(*) É CEO do Grupo Toccato, com mais de 19 anos 
de experiência executiva na estruturação, liderança 

e inovação das áreas Comerciais, Marketing, Canais, 
Parcerias, Modelos de Negócio e Desenvolvimento 

de Produtos.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 18 a 20 de julho de 2020 Negócios2 Negócios
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“A importância 
dos dois cargos 
é equivalente e 

preponderante para 
executivos que 

procuram um novo 
patamar de negócio e 

gestão.”

News@TI 

Parceria para lançar uma plataforma integrada 
de Educação no Google for Education

@A Bedu.Tech, empresa especializada em serviços de Tecno-
logias Educacionais, Computação em Nuvem, Integração e 

Infraestrutura de TI, em ação conjunta com os parceiros da Camino 
Education, propõe a disponibilização da Cloe, plataforma digital de 
aprendizagem ativa integrada ao Google for Education, com oferta 
mensal. O objetivo da parceria é fornecer infraestrutura tecnológica 
e formação de professores, oferecendo mais qualidade no ensino 
remoto e presencial por meio da aprendizagem ativa.

Parceria para investir na integração dos 
lojistas às plataformas virtuais

@A Delivery Center, empresa que promove multicanalidade ao 
integrar lojistas físicos, marketplaces, shoppings e entregadores, 

acaba de anunciar uma parceria com o Grupo Tacla para a digitalização 
dos oito shoppings da rede. O objetivo é inserir os lojistas dos shoppings 
do grupo no mundo online, digitalizando seu inventário e publicando 
os mesmos em diferentes marketplaces. A empresa também instalará 
hubs logísticos nos shoppings para oferecer ao lojista, após a venda 
online ser realizada, a entrega de seus produtos na modalidade same 
hour ou same day, o que garante um grande diferencial competitivo, 
em comparação ao e-commerce tradicional.

gA firma parceria com Synchro para ampliar 
seus serviços

@O gA, companhia global de tecnologia que utiliza plataformas 
digitais e serviços de transformação para capacitar grandes em-

presas, e a Synchro, uma das maiores empresas brasileiras em desen-
volvimento de soluções fiscais, anunciam uma aliança para a expansão 
de serviços no mercado. Com a parceria, o gA inclui a implementação 
das soluções da Synchro nos projetos que envolvem as tecnologias 
da SAP e da Oracle, principalmente nos clientes que estão migrando 
para a nuvem, pois os sistemas fiscais e tributários da Synchro estão 
preparados para o modelo cloud (www.grupoassa.com).

Radix abre vagas para profissionais de 
tecnologia

@A Radix está com diversas vagas em aberto na área de tecnologia. 
As oportunidades são para o setor elétrico, química e petroquímica, 

áreas em crescimento na empresa. As vagas são para início imediato e 
o trabalho em home office, enquanto estiver em vigor o distanciamento 
social. Há vagas para profissionais pleno e sênior. Outras opções dis-
poníveis são Analista de Processo, Business Analyst/Product Owner, 
Desenvolvedor Full Stack e Tester. A empresa também está divulgando 
oportunidades para seu banco de talentos e para estágio. Todas as 
oportunidades estão detalhadas no https://radix.gupy.io/.

Startup oferece solução que minimiza riscos 
e agiliza a análise de crédito para empresas

@A startup Klooks (http://www.klooks.com.br/), tem ajudado empresas 
a conceder crédito PJ oferecendo automação do processo de planilha-

mento de balanços, que na maior parte dos casos é a etapa mais demorada 
do processo. A empresa criou uma solução de big data especializada em 
inteligência financeira corporativa, baseada em inteligência artificial e machi-
ne learning, que coleta demonstrativos financeiros de fontes públicas e cria 
relatórios de empresas de capital fechado. Com base nestes demonstrativos, 
a startup fornece dados atualizados, padronizados e relevantes para uma 
avaliação segura e aprofundada na concessão de crédito.

Serviço atualiza automaticamente cadastros 
de empresas e pessoas

@Se o BigBoost, da BigDataCorp, já era uma solução que reunia 
em um só lugar informações obtidas na internet sobre pessoas 

e empresas por meio de big data, com o lançamento de um recurso 
adicional, será possível agilizar ainda mais processos e reduzir o custo 
de quem consulta, regularmente, várias fontes para manter em dia sua 
base de dados. A empresa lançou a assinatura de um monitoramento de 
registros que permite, agora, que a atualização detalhada de cadastros 
se dê de forma automatizada, melhorando a interação com clientes e 
a avaliação de risco de crédito (www.bigdatacorp.com.br.).

ricardosouza@netjen.com.br

A Transformação Digital impactou a realidade das empresas e, consequentemente, expôs a necessidade 
de se contar com funções estratégicas

OpiniãO
Covid-19: como 

as empresas podem 
evitar ações trabalhistas?

A pandemia da 
Covid-19 provocou um 
aumento expressivo 
de ações trabalhistas 
no primeiro semestre. 

Somente de janeiro 
a maio, foram mais 
de 8,6 mil processos 

classificados com o tema, 
segundo dados do TST. Entre 
as principais reclamações 
estão os pedidos de verbas 
rescisórias, devido ao aumen-
to das demissões no período, 
além de questões ligadas ao 
fornecimento inadequado de 
equipamentos de proteção 
individual, regras de home-
-office e redução da multa 
de 40% do FGTS.

Por mais que seja com-
preensível o momento pelo 
qual muitas empresas estão 
passando, fato é que a pande-
mia não é pretexto para que 
o empregador descumpra as 
obrigações trabalhistas. Em 
tal contexto, não obstante a 
crise econômica que passa o 
país, é delicado falar em como 
evitar ações trabalhistas nes-
te momento, mesmo porque 
o ajuizamento de ação cons-
titui exercício regular de um 
direito, constitucionalmente 
assegurado (art. 5º, XXXV e 
LV da CF). 

Portanto, qualquer bra-
sileiro que se sinta lesado 
de alguma forma pode se 
socorrer do Judiciário, não 
havendo qualquer óbice para 
o exercício do direito de ação. 
O que discutiremos a seguir 
é como as empresas podem 
se resguardar juridicamente 
para se defender futura-
mente em eventuais ações 
reflexas desse período. E a 
resposta é simples, demons-
trando sua responsabilidade 
social e o respeito aos direitos 
trabalhistas mesmo neste 
momento de calamidade 
pública.

Em primeiro lugar, é preci-
so ter em mente que, apesar 
desse aumento no número de 
ações, elas representam ape-
nas a ponta de um iceberg que 
vai vir à tona nos próximos 
anos. O trabalhador tem até 
dois anos para reclamar um 
processo na Justiça laboral e 
pedir eventuais indenizações 
decorrentes do contrato de 
trabalho. 

Sabemos que é um mo-
mento conturbado, em que 
muitos temem perder seus 
empregos, e essa insegurança 
faz com que alguns optem por 
não processar o empregador, 
mesmo havendo irregulari-
dades em seu contrato de 
trabalho. Isso significa que 
o que não emergir agora 
certamente virá à tona nos 
próximos anos.

O segundo ponto de 
atenção é que não é porque 
estamos em uma crise eco-
nômica e de saúde pública 
que o empregador pode 
entrar em desacordo com 
a Constituição Federal e 
as normas trabalhistas. 
As flexibilizações feitas 
pelas diversas medidas 
provisórias emitidas desde 
o início da pandemia não 
aboliram de forma alguma 
os direitos e princípios tra-
balhistas, como a proteção 
ao trabalhador e a irrenun-
ciabilidade dos direitos do 
trabalho. 

Portanto, não há justifica-

tiva para o empregador não 
observar e cumprir a legisla-
ção em vigor, sendo um dos 
seus deveres fornecer um 
meio ambiente do trabalho 
sadio. Principalmente por-
que o STF ao suspender a 
eficácia do artigo 29 da MP 
927, atribuiu ao emprega-
dor a responsabilidade de 
provar a inexistência do 
nexo causal no caso de 
empregado que adquirir o 
Coronavírus.

Neste contexto, é res-
ponsabilidade da empresa 
adotar todas as medidas 
preventivas recomendadas 
pelo Ministério da Saúde, 
Organização Mundial da 
Saúde e órgãos trabalhis-
tas. Além dos cuidados 
básicos individuais, como o 
fornecimento de álcool em 
gel, luvas e máscaras com 
frequência, há outras ações 
bastante interessantes, 
como criar comitês com a 
participação dos próprios 
colaboradores, de modo 
que eles mesmos fiscali-
zem o cumprimento das 
orientações, e possibilitar 
maneiras de o trabalhador 
evitar o transporte público. 

Disponibilizar álcool 70% 
e sabonete por toda a em-
presa, desde a entrada, até 
nas mesas de trabalho e 
corredores, e até medir a 
temperatura dos funcioná-
rios são exemplos possíveis 
para zelar por sua saúde e 
segurança. É dever patronal 
a adoção de todos os cuida-
dos em relação à segurança 
de seus colaboradores, 
sendo que a omissão do em-
pregador negligente é um 
fator que amplia o valor das 
indenizações trabalhistas.

Além disso, é preciso do-
cumentar todas essas ações. 
Entregou os EPIs? Colha a 
assinatura do trabalhador 
que recebeu. Garanta do-
cumentos que comprovem 
que os colaboradores esta-
vam cientes das medidas 
preventivas adotadas pela 
empresa, porquanto é seu o 
ônus de provar a entrega dos 
equipamentos de proteção 
individual e coletivo e da 
fiscalização da utilização 
dos mesmos. 

Hoje, o essencial é ser 
diligente, proporcionar um 
ambiente seguro e saudá-
vel de trabalho e seguir as 
orientações das autoridades 
de saúde, mas também deve 
o empregador orientar seus 
empregados a se proteger 
fora do ambiente de traba-
lho. Tudo que o empregador 
deixa de formalizar hoje, ele 
deixa de provar amanhã.

Por fim, é importante res-
saltar que o diálogo com os 
trabalhadores deve ser claro. 
O empregador deve respeitar 
os princípios da dignidade da 
pessoa humana e do valor 
social do trabalho, ainda mais 
em tempos tão difíceis. Ter 
emprego e renda garante 
não só o sustento do traba-
lhador, mas a qualidade de 
vida física e mental diante de 
tanta instabilidade. É preciso 
transmitir confiança para as 
equipes. 

Assim, poderemos superar 
essa crise juntos.

(*) - É advogada trabalhista no 
escritório Marcos Martins Advogados 

(www.marcosmartins.adv.br).

Sibele Pimenta (*)
Pixabay

a eficiência produtiva das empresas por 
meio dos dados é uma ótima referência 
para o entendimento do que o CDO faz. 
Esse pioneirismo tecnológico servirá 
como base para o tópico a seguir.

DPO: novo aliado para a segurança 
informacional

A vigência da LGPD fará com que 
a necessidade de se adaptar às novas 
obrigações legais surja para empresas 
de pequeno, médio e grande porte. Se 
existe o armazenamento, manipulação 
e repasse de informações, a lei terá 
algum tipo de impacto.

Segurança, transparência e consenti-
mento são os três pilares centrais que 
denotam com fidelidade os anseios do 
público consumidor para o futuro dos 
dados. Seguindo por esse caminho, 
o DPO, Data Protection Officer (em 
tradução livre, Oficial de Proteção 
de Dados) surge exclusivamente por 
conta da LGPD e possui a missão de 
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D - Vendas de Softwares
Líder em tecnologia no setor financeiro, a Sinqia (http://sinqia.com.
br/)  registrou dados positivos sobre vendas de softwares nos primeiros 
seis meses de 2020. Fornecedora de oito dos 10 principais bancos do 
País, a companhia auxilia o processo de digitalização das instituições 
financeiras, que precisam acelerar o oferecimento de serviços digitais 
com o crescimento da utilização desses canais por conta da pandemia 
do novo Coronavírus. Dados da última Pesquisa Febraban de Tecnologia 
Bancária mostraram que a indústria segue como a maior investidora do 
setor privado em tecnologia, no Brasil (14% de US$ 38,1 bilhões) e no 
mundo (14% de US$ 2,8 trilhões).

E - Comodidade e Fidelização 
A Volkswagen do Brasil amplia a parceria com o Sem Parar, líder no 
mercado de pagamento automático no Brasil. Agora todos os clientes 
que adquirirem os modelos Nivus, Polo, Virtus, Jetta, T-Cross, Tiguan e 
Amarok zero km terão os três primeiros meses de isenção de mensalidade 
do adesivo (tag). Os veículos produzidos no Brasil já saem de fábrica 
com o Sem Parar instalado. Da fábrica Anchieta, em São Bernardo do 
Campo, saem o Nivus, com parceria já anunciada em seu lançamento, 
Polo e Virtus, e da unidade de São José dos Pinhais, o T-Cross. Além 
deles, os modelos importados Jetta, Tiguan e Amarok também chegam 
nas concessionárias VW com o adesivo instalado. A parceria entre as 
marcas é de longo prazo, inicialmente tem validade até 2023. 

F - Vagas Abertas
A TIVIT, multinacional brasileira de tecnologia, possui 80 vagas em aberto 
para as unidades de negócios de Digital Business, que tem como foco 
a transformação digital. Posições de desenvolvedor, analista de dados 
e outras vagas relacionadas a Business Intelligence, como cientista 
de dados, entre outras estão entre as vagas disponíveis para cidades 
como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Procura profissionais com 
boa comunicação, pensamento crítico, capacidade de gerenciamento 
de trabalho, atitude positiva, perfil empreendedor e solucionador de 
problemas. Interessados podem acessar as vagas disponíveis no site 
(http://tivit.com/carreiras/). 

A - Empreenda Saúde 
A fundação everis, instituição que apoia e promove o empreendedoris-
mo por meio de atividades em diferentes esferas da sociedade, abrirá 
as inscrições para a sexta edição do Prêmio Empreenda Saúde 2020 
em um evento digital, aberto ao público, na próxima terça-feira (21), 
às 19h. As startups poderão apresentar projetos para fomento, desen-
volvimento da Inovação e empreendedorismo no âmbito da saúde no 
Brasil, baseadas no tema “A nova realidade da saúde em meio à crise”, 
no período de 21 de julho a 15 de setembro, no website da premiação 
(www.premioempreendasaude.com.br). 

B - Gestão de Compras 
A Clever Global é uma empresa de serviços tecnológicos, especializada no 
gerenciamento de fornecedores e terceiros, oferecendo o iQuotes, solução 
de gestão de compras e fornecedores que analisa e identifica as melhores 
oportunidades para a realização dos objetivos esperados, gerando uma 
redução de custo de até 40%. A gestão proporciona uma consultoria com-
pleta do processo de compras, formando uma metodologia capaz de obter 
vantagens competitivas, para potencializar e valorizar os fornecedores. É 
possível fazer avaliação dos processos de contratação, junto com a avalia-
ção de fornecedores, onde a empresa gerencia qualquer auditoria de um 
smartphone, ou tablet, na plataforma web e registrar qualquer anomalia 
detectada, além de outros recursos. Veja mais em: (http://clever-global.com).

C - Adote uma Videira 
Amantes de vinho podem adotar uma videira para garantir sua produção 
em uma iniciativa lançada pela Vinícola Legado, do Paraná. Intitulada 
‘Adote uma Videira’ esta ação visa permitir que seus participantes, além 
de receberem em casa produtos da premiada vinícola, possam ‘adotar’ 
uma videira de uvas como Cabernet Sauvignon, Viognier, Merlot, Fiano, 
Pinot Noir, Meunier, Chardonnay e Alvarinho. Os ‘adotantes’ contribuem 
com um valor mensal em um pacote standard de R$ 110, ou pacote pre-
mium de R$ 175 até novembro. Cada pacote dá direito a receber em casa 
mensalmente dois produtos da vinícola Legado (vinho ou espumante), 
uma videoaula do preparo de uma receita harmonizada com os produtos, 
além, é claro, do direito de “batizar” uma parreira da sua casta favorita 
com o seu nome. Saiba mais em (www.adoteumavideira.com.br).

G - Retomada das Atividades
Com a liberação para a reabertura das academias em mais cinco Estados, 
determinada pelas autoridades locais competentes, a rede low cost high value 
Selfit anuncia o retorno de suas atividades em dez unidades a partir da próxima 
semana. Para isso, a empresa elaborou um rigoroso protocolo a ser seguido, 
cujas medidas visam a saúde de seus alunos e colaboradores e conter o risco 
de contaminação pelo novo Coronavírus, bem como continuar contribuindo 
com a promoção da saúde da população. As unidades de Carapicuíba, São 
Paulo, Recife, Niterói, Vitória da Conquista e Campina Grande abrirão a partir 
desta quarta-feira (22). Saiba mais (www.selfitacademias.com.br). 

H - Usinas Fotovoltaicas
A Claro acaba de receber a quarta usina fotovoltaica da GreenYellow, 
empresa multinacional especializada em eficiência energética, energia 
solar, comercialização e gestão de energia. Desde dezembro, foram entre-
gues instalações em Padre Bernardo (GO), Goianésia (GO), São José do 
Belmonte (PE) e, por último, São João do Piauí (PI). Os quatro projetos 
têm, juntos, 19,26 MWp de potência instalada e devem produzir 38,76 
GWh anuais, suficientes para abastecer 17,5 mil residências. As usinas 
fazem parte do programa “A Energia da Claro”, lançado em 2017, que 
prevê o uso de fontes renováveis e ações de proteção ao meio ambiente 
em todas as suas operações e instalações no Brasil. 

I - Recordista de Lançamentos
A Tarjab, incorporadora e construtora com mais de 35 anos de trajetória, 
acaba de bater uma marca histórica em São Paulo. Segundo dados do 
ZAP Imóveis, a empresa lançou 10 empreendimentos nos últimos 10 anos 
no bairro da Saúde, com VGV aproximado de R$ 300 milhões. Somam-se 
a esses mais seis empreendimentos na Vila Mariana com VGV também 
próximo de R$ 300 milhões. Essa marca reforça a estratégia da Tarjab de 
ser a incorporadora que mais investe na região,  tornando-se a principal 
opção para os clientes que buscam imóveis de médio e alto padrão na 
Saúde e bairros adjacentes. Mais informações: (https://tarjab.com.br/).

J - Conteúdo Exclusivo
A tradicional revista Problemas Brasileiros, produzida pela Fecomer-
cioSP, acaba de lançar o site: (www.revistapb.com.br). Em sintonia com 
a tendência de digitalização do mercado editorial, a publicação chega 
ao ambiente virtual com a proposta de analisar os fatos cotidianos do 
país e seus desdobramentos socioeconômicos e culturais. Com conte-
údo exclusivo, o site traz entrevistas com o escritor Ignácio de Loyola 
Brandão e o economista Maílson da Nóbrega, além de reportagens 
sobre o impacto da pandemia da Covid-19 no emprego e no cotidiano 
das cidades, entre outros temas. Destaques também para os artigos do 
economista Otaviano Canuto, ex-diretor executivo do Banco Mundial; do 
jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva; e do economista José Pastore. 

Assembleias virtuais: 
os desafios impostos 

pela pandemia 

A Covid-19 trouxe 
mais instabilidade ao 
ambiente de negócios

Acelerou tomadas de 
decisão, impulsionou 
mudanças e colocou 

à prova a habilidade das 
companhias se adaptarem 
às novas tecnologias. A 
mudança de cenário fez 
com que empresas e órgãos 
reguladores repensassem 
o modelo das Assembleias 
Gerais Ordinárias (AGOs) e 
Assembleias Gerais Extra-
ordinárias (AGEs). 

Apesar de algumas com-
panhias já contarem com 
a transmissão online de 
assembleias, as decisões 
tomadas durante as AGOs e 
AGEs ficavam restritas aos 
participantes fisicamente 
presentes. Com o avanço 
da pandemia, o governo 
federal outorgou a Medi-
da Provisória 931, que, 
juntamente com regras e 
instruções complementa-
res, permitiu a realização 
das assembleias de forma 
integralmente virtual. 

Em situações normais, 
as assembleias virtuais já 
impõem desafios. Agora, 
assegurar aos acionistas 
condições de participação 
a distância, às que teriam 
caso participassem presen-
cialmente é mais um deles. 

Outro desafio está nos ad-
ministradores garantirem 
evidências e documentação 
que comprovem que os 
direitos de todos os acio-
nistas foram respeitados. 
Analisando a legislação, 
os seguintes requisitos 
mínimos devem ser consi-
derados para a validade das 
assembleias virtuais: 
	 •	Certificação	 da	 identi-

dade do acionista 
	 •	Possibilidade	de	mani-

festação aos participan-
tes e de comunicação 
entre si 

	 •	Garantia	 de	 visualiza-
ção, circulação e apre-
sentação de documen-
tos 

	 •	Autenticidade	 e	 segu-
rança das comunica-
ções, manifestações e 
votos 

	 •	Registro	 da	 presença	
dos acionistas 

	 •	Sistema	de	votação	efi-

ciente e documentado 
	 •	Gravação	 integral	 da	

reunião 
	 •	Estrutura	 adequada	

e suporte técnico em 
tempo real a todos os 
participantes 

A neutralidade tecnoló-
gica assumida por parte 
do regulador trouxe certa 
liberdade às empresas, mas 
isso também traz responsa-
bilidades e riscos. A docu-
mentação é imprescindível 
para a companhia provar 
que o sistema utilizado foi 
efetivo e confiável. 

Além disso, há questões 
relevantes de segurança 
cibernética e identidade, 
pois é mandatório assegurar 
que os participantes e vo-
tantes sejam realmente os 
de direito e que os sistemas 
sejam protegidos contra 
fraudes, ataques e ameaças 
de manipulação de dados, 
votações ou gravações. 

A melhor forma de pro-
teção está em medidas 
de prevenção, detecção e 
endereçamento dos riscos 
cibernéticos pois é respon-
sabilidade das companhias 
garantir que as comunica-
ções estabelecidas sejam 
autênticas, sólidas e con-
fiáveis. 

Levantamento do ACI 
Institute, da KPMG, mos-
tra que, até o momento, 
a maioria das companhias 
abertas brasileiras não 
realizará AGOs de forma 
exclusivamente virtual, 
mas sim no formato híbrido, 
que permite a participação 
virtual ou presencial. 

Independentemente do 
modelo escolhido, é im-
portante que haja transpa-
rência na divulgação das 
informações, facilidade de 
acesso à assembleia e res-
ponsabilidade na prestação 
de contas. As companhias 
que utilizarem este momen-
to para melhorar a comuni-
cação com seus acionistas, 
fazendo esse processo de 
forma ágil e segura, certa-
mente serão reconhecidas 
e darão um passo adicional 
no seu fortalecimento após 
a crise. 

(*) - É CEO do ACI Institute Brasil e 
sócio-líder de Consultoria em Riscos 
e Governança Corporativa da KPMG 

no Brasil e na América do Sul. 

Sidney Ito (*)

A expansão foi verifica-
da em todos os seto-
res analisados, com 

destaque para o segmento de 
Moveis, Eletrodomésticos, 
Eletrônicos e Informática, 
que teve a maior alta na re-
lação mensal (29,2%).

Ainda na avaliação por 
segmentos, o segundo 
lugar ficou com Tecidos, 
Vestuário, Calçados e Aces-
sórios (24,5%) e o terceiro 
com Material de Constru-
ção (23,9%). Na sequên-
cia, estão: Combustíveis 
e Lubrificantes (21,6%); 
Veículos, Motos e Peças 
(15,3%) e Supermercados, 
Hipermercados, Alimentos 
e Bebidas (3,1%). 

Já é possível verificar uma recuperação da economia, 
ainda que gradual.
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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), 
usado no reajuste dos contratos de aluguel em 
todo o país, registrou inflação de 2,02% na segunda 
prévia de julho, taxa superior ao 1,48% da segun-
da prévia de junho. Com o resultado, divulgado 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M 
acumula taxa de inflação de 9,05% em 12 meses.

A alta da taxa na segunda prévia de julho foi 
puxada pelos três subíndices que compõem o 

IGP-M. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, subiu de 2,20% na prévia 
de junho para 2,72% na prévia de julho.

O Índice Nacional de Custo da Construção pas-
sou de 0,25% para 0,64% no período. Já o Índice 
de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, 
passou de uma deflação (queda de preços) de 
0,14% na prévia de junho para uma inflação de 
0,49% na prévia de julho (ABr).

A Petrobras passou a poder 
movimentar gasolina de avia-
ção (GAV) nas instalações da 
Ageo Leste Terminais e Arma-
zéns Gerais S.A, em Santos, 
São Paulo. A autorização da 
ANP foi publicada na edição 
de sexta-feira (17) do Diário 
Oficial da União (DOU). A mo-
vimentação, em caráter ex-
cepcional deste combustível, 
usado preferencialmente em 
aeronaves de pequeno porte, 
pode ser feita no período de 
16 de julho a 31 de dezembro 
pela Petrobras. 

“A autorização represen-
ta mais uma opção para 
armazenamento de GAV na 
região, que concentra gran-
de número de terminais, 
contribuindo para a garantia 
do abastecimento do mer-
cado brasileiro”, informou a 
ANP em nota. Já a Ageo foi 
autorizada a armazenar GAV 
e, após o cumprimento de 
condicionantes previstas nos 
regulamentos da ANP, efetuar 
a sua expedição.

Na autorização, assinada 
pelo diretor-geral interino 

Este combustível é usado preferencialmente 
em aeronaves de pequeno porte.
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Guedes vai 
entregar 
primeira parte 
da reforma 
tributária na 
terça

A primeira parte da pro-
posta de reforma tributária 
do governo será enviada ao 
Congresso nesta terça-feira 
(21), disse o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. A 
primeira parte da proposta 
do governo sobre a reforma 
tratará apenas da unificação 
de impostos federais e esta-
duais num futuro Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA) 
dual. O texto do governo 
será unificado às propostas 
da Câmara e do Senado que 
tramitam na comissão mista 
desde o início do ano.

O IVA dual prevê a uni-
ficação de diversos tribu-
tos em dois impostos: um 
federal e outro regional. 
Em tese, tributos como o 
IPI e o IOF poderiam ser 
unificados, mas o ministro 
apenas explicou que, no 
nível federal, o IVA fundirá 
o PIS e a Cofins. “Temos 
que começar pelo que nos 
une. Vamos começar com 
o IVA dual. Vamos acabar 
com o PIS e a Cofins. Isso 
já está na Casa Civil”, disse 
o ministro. Ele não explicou 
o que será feito do ICMS, 
arrecadado pelos estados, 
e do ISS, arrecadado pelos 
municípios (ABr).

Atividade do comércio ganha 
força e registra a segunda alta
O Indicador da Serasa Experian que mede a atividade do comércio teve alta de 16,5% em junho, na comparação 
com maio, e registrou o segundo crescimento mensal consecutivo, feito os devidos ajustes sazonais

pode ser explicado pela 
procura maior de aparelhos 
eletrônicos, como celular 
por exemplo, considerando 
que as pessoas estão mais em 
casa e, com isso, priorizando 
mais seus relacionamentos 
sociais por meio da tecno-
logia”, diz Rabi.

Outro segmento que con-
seguiu uma boa recuperação 
foi o de Veículos, Motos e Pe-
ças, que cresceu 15,3% em 
junho. “Trata-se de um setor 
importante na economia 
por interligar várias cadeias 
produtivas e estar entre os 
setores com potencial para 
geração de empregos”, fina-
liza o economista (AI/Serasa 
Experian).

Para o economista da Sera-
sa Experian, Luiz Rabi, já é 
possível verificar uma recu-
peração da economia, ainda 

que gradual. “O destaque 
para o segmento de Móveis, 
Eletrodomésticos, Eletrôni-
cos e Informática também 

ANP autoriza Petrobras a 
movimentar gasolina de aviação

da ANP, José Gutman, a 
agência reguladora aponta 
as condições que devem ser 
seguidas para a expedição do 
produto, como o envio de re-
latório fotográfico contendo 
evidências da adequação das 
instalações ao armazenamen-
to de GAV. A Petrobras fica 
obrigada a realizar análise do 
produto após a drenagem dos 
tanques e emitir certificado 
da qualidade comprovando 
o atendimento integral a es-
pecificações do combustível.

Na segunda-feira (13), a 
ANP recomendou aos distri-
buidores que comercializam 
gasolina de aviação, que em 
substituição ao Registro de 
Análise estabelecido nos ter-
mos da Resolução ANP nº 5, 
de 2009, passassem a emitir 
Boletim de Conformidade 
em todas as quantidades do 
produto. A orientação ocor-
reu após a investigação sobre 
possível contaminação da 
GAV distribuída no território 
nacional (ABr).

IGP-M acumula taxa de inflação de 9,05% em 12 meses
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Imagine passar por todas as etapas 
do embarque aéreo sem apresentar, 
em nenhum momento, qualquer tipo 
de documentação. Um sistema de reco-
nhecimento por biometria, que valida a 
identidade do viajante por selfies tirados 
na hora comparados com a base de da-
dos do Denatran, foi um dos destaques 
do segundo dia do Digital Week MInfra. 

Desenvolvida pelo Serpro para o Mi-
nistério da Infraestrutura, a tecnologia 
está em fase piloto, com previsão de 
implantação do embarque de testes ain-
da para este ano.  “A responsabilidade 
pela validação da identidade do viajante 
deixa de ser das companhias aéreas e 
passa a ser feita, com toda segurança, 
pelo Governo Federal”, anunciou o 
coordenador da Secretaria Nacional de 
Aviação Civil, Carlos Eduardo Gomes. 

O sistema “Embarque Seguro” tam-
bém poderá permitir o controle de toda 
a trajetória do viajante, seu histórico 
e das pessoas que compartilharam 
voos com ele. “Isso é uma ferramenta 
essencial para as políticas públicas de 
saúde, principalmente em um contexto 
de pandemia. Sem falar que o embarque 
passa a ser feito sem qualquer contato 
físico”, avaliou. No futuro, o sistema 
poderá integrar dados de órgãos di-
versos, como Interpol e Polícia Civil, 
avisar o viajante quanto tempo falta 
para a saída do vôo e, ainda, identificar 

A tecnologia está em fase piloto, com previsão de implantação do embarque de testes 
ainda para este ano.

se
rp

ro
.g

ov
/re

pr
od

uç
ão

O Sebrae-SP se uniu 
às fintechs BizCapital e 
Nexoos para viabilizar 
o Programa de Crédito 
Retomada, uma iniciativa 
inédita que reúne tecnolo-
gias inovadoras para fazer 
os recursos chegarem mais 
rápido para empresas que 
buscam financiamento 
nesse período. O Programa 
prevê condições facilitadas, 
com carência de seis meses, 
prazo de pagamento de até quatro anos e taxas de juros 
que variam de zero a 0,7% ao mês. 

Criado para ajudar o pequeno empreendedor na supe-
ração dos impactos causados pela crise da Covid-19, a 
expectativa é atender, na primeira fase, cerca de três mil 
empresas, com desembolso total de R$ 50 milhões. Todo 
o processo de solicitação do empréstimo é feito online, 
sem burocracia e sem exigências de bens ou imóveis 
como garantias.

Para trazer essa agilidade e desburocratização para 
o processo, o Sebrae-SP se aliou às fintechs, startups 
que aplicam alta tecnologia em soluções voltadas para 
o mercado financeiro. Com isso, o empreendedor terá a 
liberação do crédito na conta em até sete dias e todo o 
processo acontecerá online, por meio de plataforma das 
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Victor Tubino (*) 

A tecnologia ganhou 
força após a pan-
demia da Covid-19 

porque digitaliza atividades 
realizadas por humanos, 
garantindo, desta forma, 
o distanciamento social 
para combater o avanço do 
Coronavírus sem que seja 
comprometida a manuten-
ção dos serviços prestados 
pelas empresas. 

Um estudo global feito pela 
Protiviti com a colaboração 
da ESI ThoughtLab dá cor-
po à tendência do RPA ao 
apontar que companhias dos 
Estados Unidos e de alguns 
países da Europa deverão 
investir significativamente 
em projetos para a imple-
mentação desta tecnologia. 

Em empresas de grande 
porte, o investimento deve 
chegar até US$ 20 milhões, 
enquanto nas de médio porte 
ficará em cerca de US$ 5 
milhões. 

A previsão ocorreu antes 
da pandemia, ou seja, esses 
números devem ser elevados 
em função da demanda por 
este modelo de tecnologia 
após percebemos a neces-
sidade de automação nos 
momentos de crise. 

Há alertas para identificação de possíveis paradas do robô? 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: MARIO IVÁN SANDOVAL STURIONE, estado civil solteiro, profissão 
projetista mecânico, nascido no Chile, no dia (15/06/1982), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, filho de Ernesto Juan Del Rosario Sandoval Godoy e de Jeni Yolanda 
Sturione Vargas. A pretendente: LILIAN RAMOS PIERRE, estado civil solteira, profis-
são cuidadora de idosos, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (28/10/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo-SP, filha de René de Souza Pierre 
e de Elizete Ramos Pierre. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do 
município de Guarulhos, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ARNAUD DE LIMA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido 
em Queimadas - PB, no dia (26/08/1951), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Egidio de Lima e de Rita Latão de Souza. A pretendente: ANA 
FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em  
Pilões - PB, no dia (26/07/1953), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Cícero Rafael do Nascimento e de Josefa Ferreira do Nascimento.

O pretendente: MISAEL SALES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão armazenista, 
nascido em Salvador - SP (Registrado no Distrito de Plataforma), no dia (21/01/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo-SP, filho de Jorge Moreira da Silva 
e de Maria Antonia Sales da Silva. A pretendente: RUTHE SILVIA DA COSTA, estado 
civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, 
no dia (30/10/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Dercio Barroso da Costa e de Sandra Silvia da Costa.

O pretendente: FABIANO RIBEIRO ANDRADE, estado civil solteiro, profissão bom-
beiro civil, nascido em Guarulhos - SP, no dia (29/07/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Andrade da Silva e de Teresinha 
Ribeiro. A pretendente: FATIMA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (21/08/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Francisco de Souza e de 
Sandra Pereira de Souza.

O pretendente: KLEBSON MANOEL MATOS DE AMORIM, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido em Cuiabá - MT, no dia (20/03/1987), residente e domiciliado 
em Cuiabá - MT, filho de Manoel Bom Despacho de Amorim e de Dulceni Arruda Matos 
de Amorim. A pretendente: ELAINE DE JESUS SOUZA, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/09/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Batista Pinheiro de Souza 
e de Doralice Gonçalves de Jesus Souza. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço do município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

Thais Matarazzo – Matarazzo – Século 18, escra-
vidão em alta, Moçambique, Portugal e Brasil. Este 
é o básico cenário desta sensível e importante obra 
de cunho histórico antropológico. A autora editora 

perita em pesquisar ocorrências escamoteadas pela poeira dos 
ventos, narra histórias de vidas de mulheres negras escravas, 
alforriadas e livres, numa aura mista entre realidade e ficção, 
num dos momentos mais tenebrosos e vergonhosos de toda 
história da humanidade. Aliás, muito bem traçada, levando o 
leitor à “confusão”, dada sua linha muito tênue nesse divisor 
intelectual. Ótimo para qualquer faixa etária.

A Mulher do Alcácer

Alexandra Vieira de Almeida – Penalux – A 
autora, professora, poeta, contista e que tais, brinda 
seu séquito com poemas envolventes, com dire-
ções e sentidos diferenciados. Não é voltado para 

um público definido, todavia, devido sua pena fluida e forte, 
alguns há que ler algumas vezes, com devida calma e atenção. 
Seu vocabulário é profundo, sem ser pernóstico. Para poucos. 
Muito bom!

Painel

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)

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente : JOSÉ ANTONIO DA SILVA, nascido em Bonito - PE, no dia (11/01/1955), 
profissão ajudante geral, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
filho de Valdeci Antonio da Silva e de Severina Sebastiana da Silva. A pretendente: 
MARINALVA MARIA DA SILVA, nascida em Palmares - PE, no dia (17/09/1962), pro-
fissão doméstica, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, filha de 
Carmelita Maria da Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

Uma pandemia que intensificará 
o RPA. Mas e se o robô parar? 

Há um movimento exponencial em diversas empresas pela busca da Transformação Digital. Uma delas é o 
RPA (do inglês, Robotic Process Automation), que promove automatização de processos por meio de robôs

	 •	Há	ações	de	contingência	
para as atividades do 
robô? Se sim, quem sabe 
executá-las? 

	 •	As	etapas	dos	processos	
de execução e da imple-
mentação estão docu-
mentadas e é possível 
obter rapidamente esta 
informação? 

	 •	Há	 planos	 de	 recupe-
ração dos sistemas e 
dos robôs para sua re-
tomada? Os processos 
automatizados estão in-
corporados neste plano? 

	 •	Essa	parada	pode	afetar	
minha relação com os 
clientes? Se sim, como 
serão afetados? 

	 •	Tenho	pessoas	prepara-
das para gerenciar uma 
crise corporativa? 

Todas essas perguntas são 
essenciais para situações de 
Gestão de Continuidade de 
Negócios (GCN), tornando 
a empresa, além de tecno-
lógica, também resiliente 
para responder a situações 
adversas rapidamente. 

(*) - É gerente sênior da prática de 
riscos e performance na ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, proteção e 
privacidade de dados.

De certo, este aporte será 
essencial para melhorar a 
competividade das empre-
sas, a produtividade dos 
funcionários e dar maior 
agilidade nas atividades 
rotineiras. No Brasil, apesar 
do uso de robôs ainda estar 
em fase inicial, já é possível 
vislumbrar pequenos esfor-
ços das empresas ao inclu-
írem mão de obra robótica 
em demandas do dia a dia, 
como conciliação contábil, 
diligência de fornecedores e 
clientes, análises básicas de 
cadastro e agendamentos de 
reservas. 

Mas frente ao crescente 
cenário de expectativas em 
relação ao uso do RPA, que 
deve ampliar pós-pande-
mia, é necessário fazer uma 

pergunta fundamental: e se 
o robô parar? A indagação 
ajuda a refletir não só a atual 
dependência robótica viven-
ciada no mundo corporativo, 
mas, principalmente, traz 
uma reflexão dos impactos 
financeiros, operacionais 
e de imagem causados por 
um possível bug do robô. 
Para não ficarmos nas mãos 
dos robôs, avalie os aspec-
tos abaixo ainda na fase de 
implementação. 
	 •	A	criticidade	da	parada	

das atividades do robô 
para o negócio - são 
críticas ou há uma tole-
rância? 

	 •	Há	 alertas	 para	 iden-
tificação de possíveis 
paradas do robô? Quais 
e como serão acionados? 

Lançado programa para 
liberar crédito barato em até 7 dias

fintechs, de maneira facili-
tada e transparente.

“Entendemos bem a ur-
gência de quem precisa do 
nosso apoio”, explica Fran-
cisco Ferreira, sócio-funda-
dor da BizCapital. “Essa par-
ceria com o Sebrae fomenta 
e potencializa ainda mais o 
pequeno negócio, que neste 
momento está precisando 
de muita ajuda”, ressalta. 
“Criar parcerias como esta, 

que levam recursos para as empresas, em momentos como 
este, com agilidade, segurança e juros baixos, por meio de 
um processo sem burocracia, é dar confiança e suporte 
financeiro às PMEs quando elas mais precisam”, afirma 
Daniel Gomes, CEO e cofundador da Nexoos.

O programa é voltado para os Microempreendedores 
Individuais (MEI), Produtores Rurais e Microempresas 
(ME) com sede no estado de São Paulo, criadas há mais 
de 12 meses. Os MEI e Produtores Rurais terão acesso a 
até R$ 20 mil, com juro zero. Já as Microempresas terão 
um limite de até R$ 60 mil com taxas de 0,35% a 0,7% ao 
mês. O pagamento terá carência de seis meses. No total, 
o empreendedor terá de 36 a 48 meses para quitar o valor 
emprestado. Os interessados no programa podem se cadas-
trar no site: (www.creditoretomada.com.br) - (AI/Sebrae).

Brasil pode ter embarque aéreo sem uso de documentos

o portão correto e traçar a rota mais 
rápida para chegar.

Com o Embarque Seguro, a validação 
da identidade passa a ser feita por duas 
selfies: uma tirada antes da entrada 
na área restrita do aeroporto; outra, 
anterior ao embarque. Essas fotos são 
comparadas com outras da base do 
Denatran, e o sistema registra um “per-
centual de similaridade”, garantindo a 
identidade do viajante. “O cartão de 
embarque passa a ser emitido com o QR 
Code Vio, desenvolvido pelo Serpro. 
Isso permite que os agentes façam a 
validação mesmo no caso fortuito de 
falta de eletricidade ou de internet 
no aeroporto”, explicou o consultor 

de negócios de Soluções de Gestão de 
Transporte Terrestre e Aéreo do Serpro, 
Fernando Paiva. 

Uma das questões trazidas pela platéia 
do webinar foi sobre a obrigatoriedade 
de utilização dessas novas tecnologias. 
Um participante relatou que sua avó 
viaja muito de avião, mas sequer tem um 
smartphone. “Se o usuário não tiver ou 
não quiser usar seu celular, poderá fazer 
as selfies no próprio aeroporto, que vai 
estar equipado para isso. Sua avó só vai 
perceber que o embarque ficou muito 
mais rápido e, por algum motivo, ela 
tirou duas fotos e não precisou sequer 
tirar a identidade do bolso”, disse Paiva 
(AI/Serpro).
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O ganho de eficiência 
ajudará a indústria a 

superar a crise 

Eficiência e 
conectividade serão 
os pilares estratégicos 
para superar a crise

A implantação de 
conceitos como 
ganho de eficiên-

cia e melhoria contínua 
serão fundamentais para 
enfrentar os principais 
desafios da indústria na re-
tomada da economia após 
a crise da pandemia do 
novo Coronavírus, como 
melhoria de processos 
e aumento da produtivi-
dade. 

Para realmente impul-
sionar o ganho de efici-
ência é preciso aumentar 
a qualidade dos produtos 
e, ao mesmo tempo, re-
duzir o tempo e o custo 
da produção para atrair 
novos clientes, melhorar 
o lucro e manter a compe-
titividade. Uma eficiente 
gestão de ativos e uma 
linha de produção enxuta 
são estratégias que vão 
permitir à empresa ganhar 
mais produtividade e des-
perdiçar menos tempo e 
recursos. 

Embora inicialmente 
pareçam não ter relação 
entre si, o ganho de efici-
ência em toda a empresa 
certamente depende da 
conectividade para dar 
mais inteligência à ges-
tão administrativa, da 
produção e da gestão de 
ativos, a partir da coleta, 
análise e entrega de dados 
assertivos e contextuali-
zados que impulsionarão 
a melhoria contínua e, 
consequentemente, leva-
rão a maior produtividade 
e redução de custos. 

Sem dados confiáveis e 
sem planejamento, tarefas 
de manutenção resultam 
principalmente em perda 
de tempo e de recursos, 
podendo até mesmo não 
garantir a confiabilidade 
do ativo. Toda atividade 
de manutenção precisa ter 
o objetivo de gerar “valor” 
para os ativos, agindo de 
forma preditiva e proativa, 
o que vai permitir que a 
linha de produção volte a 
funcionar com toda a sua 
capacidade. 

Uma inovadora solução 
de gestão de ativos deve 

ter a capacidade de entre-
gar relatórios baseados na 
coleta de dados dos sen-
sores embarcados em toda 
a supply chain, através de 
ferramentas integradas 
de Big Data e Analytics, 
conectadas a qualquer 
outra aplicação. 

Essa capacidade de 
integrar e analisar dados 
enviados por soluções 
inteligentes de conexão 
em uma plataforma única 
de gestão de ativos, alia-
da a ações de melhoria 
contínua e de ganho de 
eficiência, são funda-
mentais para a implan-
tação de estratégias de 
manutenção prescritiva 
ou preditiva, capazes de 
evitar desperdícios com 
paradas não programa-
das, estoque de peças 
desnecessário e outros 
problemas ocasionados 
pela necessidade de uma 
manutenção corretiva. 

E essas são situações 
que não podem acon-
tecer no momento da 
retomada da produção. A 
integração entre a gestão 
de ativos e a produção 
têm influência direta na 
qualidade, na otimização 
dos processos produtivos 
e nos resultados opera-
cionais e financeiros do 
negócio. 

Um eficiente planeja-
mento de gestão de ativos 
é que vai manter a planta 
em condições ideais para 
a retomada da produção, 
garantindo a confiabilida-
de e disponibilidade dos 
equipamentos e, conse-
quentemente, contribuir 
para a otimização dos 
processos produtivos em 
toda a cadeia e assegurar 
a qualidade dos produtos 
finais. 

O ideal é observar pon-
tos fortes e pontos fracos 
da sua linha de produ-
ção, avaliar os produtos, 
analisar dados, funções, 
históricos, a condição dos 
ativos, para então pensar 
em maneiras de otimizar 
os processos e garantir 
o ganho de eficiência, 
fundamental para man-
ter a competitividade no 
cenário de crise. 

(*) - É responsável por produtos 
para Conexões Inteligentes da Atech 

(www.atech.com.br). 

Ricardo Hayashi (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 18 a 20 de julho de 2020 5

O Governo vem anuncian-
do medidas emergenciais 
voltadas para empresários 
que buscam recursos para 
minimizar os impactos 
econômicos causados pelo 
Covid-19. Um dos princi-
pais deles é novo Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pro-
nampe), que prevê linhas 
de crédito para ajudar no 
enfrentamento dos reflexos 
financeiros causados pela 
Coronavírus e, assim, de alguma forma 
evitar que venha precisar fechar suas 
portas ou que desejam se preparar 
para o período pós-crise.

 “É uma nova forma de obtenção de 
capital de giro com taxas de juros e 
prazo para pagamento extremamente 
atrativos. Além disso, o Pronampe 
também surge como uma grande 
oportunidade para os empresários 
com visão futura e que possuam pla-
nejamento, de usar os recursos obti-
dos para realizar investimentos como 
adquirir máquinas e equipamentos, 
realizar reformas, ou ainda para des-

O Bank of America, 
por exemplo, indica 
que o PIB brasileiro 

pode cair até 7,7% em 2020, 
o que seria a pior recessão 
da história do país. Além 
disso, a desvalorização do 
real em relação ao dólar 
pode aumentar, chegando ao 
patamar dos R$ 6. Enquanto 
isso são apenas previsões, e 
pode ser que o cenário mude 
até lá, também existe uma 
alta possibilidade de que os 
mesmos se confirmem. 

Por isso, os especialistas já 
começam a ajudar as pessoas 
a traçarem planos para um 
cenário pós-Coronavírus. 
Segundo uma pesquisa 
feita pela Global Entrepre-
neurship Monitor, GEM, 
divulgada no início de 2020, 
empreender é o quarto maior 
desejo dos brasileiros, atrás 
apenas de ter um carro, via-
jar pelo Brasil e ter uma casa 
própria. Em 2019, eram mais 
de 50 milhões de brasileiros 
que tinham um negócio ou 
estavam envolvidos de algu-
ma forma na criação de um. 

O mesmo relatório mostra 
que 26,2% dos entrevistados 
buscam abrir um negócio 
como uma forma de ganhar 
a vida por conta da falta de 
oferta de empregos. Com a 

Especialistas começam a ajudar as pessoas a traçarem planos 
para um cenário pós-Coronavírus.
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Gabriela de Ávila Machado (*) 

Em abril, a Organização Inter-
nacional do Trabalho já havia 
alertado: se nenhuma medida 
for tomada a tempo, mais de 436 
milhões de empresas podem fe-
char as portas em todo o mundo. 
O caos econômico terá impacto 
direto no mercado de trabalho, 
que, segundo projeção do Banco 
Mundial, deve registrar um au-
mento do índice de desemprego 
de 8% para 12,3% na região da 
América Latina e Caribe. 

Sem renda, empregos e opor-
tunidades, o consumo das famí-
lias deve continuar diminuindo, 
agravando ainda mais a crise. Por 
isso é tão importante zelar pela 
saúde das empresas. Enquanto 
muitas delas estão, pouco a pouco, 
aprendendo a lidar com o chama-
do “novo normal” para além das 
questões de saúde e segurança dos 
colaboradores, outras, infelizmen-
te, não conseguirão sobreviver 
à crise. Isso abre margem para 
um cenário favorável a fusões e 
aquisições.

O primeiro semestre foi marcado 
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Já é possível perceber uma mudança no 
apetite de risco dos empresários.

Empreendedorismo deve se 
destacar no pós-Coronavírus
A pandemia traz um forte impacto na economia mundial e brasileira, que fica bem claro nos números

fazendo com que eventos, 
happy hour, bares e servi-
ços presenciais voltem a 
crescer. Por outro lado, os 
especialistas da Quero um 
Negócio, destacam a impor-
tância maior do que nunca 
de se atentar ao aspecto 
financeiro.

O planejamento para a 
criação de qualquer negó-
cio precisa ser ainda mais 
detalhado, cobrindo os prin-
cipais requisitos de abrir ou 
comprar uma empresa. O 
financeiro, marketing, es-
toque e logística são alguns 
exemplos de preocupações 
que devem ficar claras no 
planejamento.

Por estes motivos, é crucial 
entender o momento certo 
de empreender, assim como 
escolher o negócio ideal. 

Os especialistas reco-
mendam estudar e fazer o 
planejamento completo, an-
tes de decidir. Empreender 
durante o Coronavírus pode 
ser uma saída para muitas 
pessoas. Com o planeja-
mento, bastante cuidado e 
calma para agir no momento 
certo, também pode ser uma 
grande oportunidade.

Fontes: (www.queroum-
negocio.com.br) e (www.
prnewswire.com).

chegada do Coronavírus e 
suas prováveis consequên-
cias imediatas e no longo 
prazo, isso deve ser ainda 
mais verdade. Em maio de 
2020, o IBGE já constatou 
uma taxa de desocupação 
de mais de 12%. Foram mais 
de 1,2 milhões de novos 
desempregados, apenas nos 
últimos 3 meses.

Como empreender du-
rante o momento pós-Co-
ronavírus? É claro que 
empreender tem os seus 
riscos. Por isso, especialistas 
do mercado e de empresas 
como a Quero um Negócio, 
especializada na compra 
e venda de empresas, dão 
dicas de como empreender 
neste momento.

Segundo o Sebrae, a digi-

talização dos negócios é uma 
das maiores necessidades. 
Durante este momento, o 
público aprendeu a depen-
der de soluções online, como 
aplicativos. 

Ainda de acordo com a em-
presa, o termo digitalização 
dos negócios foi o segundo 
mais procurado pelos em-
preendedores durante a 
crise. Contudo, existe certo 
espaço para empreender. Os 
especialistas defendem que, 
ao mesmo tempo, surgirão 
novas necessidades de de-
manda enquanto demandas 
antigas serão retomadas. 

Por exemplo, depois de 
tanto tempo em quaren-
tena, é provável que as 
pessoas sintam muita falta 
de uma interação pessoal, 

Busca por crédito: estar com a 
documentação em dia é pré-requisito

tregas das conformidades 
Contábeis e Tributárias. Às 
empresas com mais de 12 
meses de funcionamento 
será permitido solicitar 
empréstimos de até 30% 
da receita anual registrada 
em 2019. Já empresas com 
período de atuação inferior 
a um ano, terão o limite de 
empréstimo de até 50% do 
capital social ou 30% da mé-
dia de faturamento mensal 
desde o início das ativida-
des”, explica a consultora.

De acordo com a consultora contábil 
Valquíria Cardoso, “a contabilidade é 
uma das ferramentas gerenciais mais 
importantes usada pelos gestores no 
auxílio para tomada de decisões e as 
exigências do Pronampe vem mais uma 
vez confirmar isso, afinal, é por meio 
da análise da situação patrimonial da 
empresa que os gestores podem veri-
ficar a necessidade e a viabilidade de 
adquirir um empréstimo. É o uso da 
inteligência financeira a favor do cres-
cimento das empresas”, complementa 
a especialista. Fonte e mais informa-
ções: (https://escrilex.com.br/).

A contabilidade é uma das ferramentas gerenciais mais 
importantes para a obtenção de crédito.
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pesas, como salário dos funcionários, 
pagamento de contas como água, luz, 
aluguel, compra de matérias primas, 
mercadorias, entre outras”, explica 
Ellyson Winter, consultora especia-
lista em tributos federais e gestora 
de departamento fiscal da Escrilex 
Contabilidade. 

Para ter o pedido de crédito apro-
vado, a empresa precisa atuar junto 
com a Contabilidade para garantir que 
o cumprimento das obrigações aces-
sórias estejam em dia. “O Pronampe 
está diretamente ligado à confirmação 
de faturamento que advém das en-

Pandemia revela oportunidades para fusões e aquisições
por uma queda de 25% do número 
de fusões e aquisições no Brasil, 
mas os próximos meses devem 
virar esse jogo. Já é possível per-
ceber uma mudança no apetite de 
risco dos empresários. Enquanto 
comércios e indústrias voltam a 
reabrir e boa parte do país atinge 
uma possível estabilização no nú-
mero de casos e óbitos provocados 
pelo Coronavírus, população e 
empresariado também voltam a 
demonstrar sinais de otimismo, 
ainda que timidamente.

O momento pede que o país 
reúna esforços para transmitir 
confiança ao investidor estrangei-
ro, trazendo ainda mais recursos 
para o país. Com o dólar em alta, 
eles conseguem ampliar suas 
vantagens frente ao empresário 
brasileiro. Mas isso exige que o 
Brasil se mostre competente em 
relação ao combate à doença, 
buscando tranquilizar os compra-
dores interessados e diminuir seus 
riscos de investimento.

Por outro lado, as empresas 
em dificuldade financeira terão 
menos recursos para exigir ga-
rantias no processo de fusão e 

aquisição, tendo que se satisfazer 
com preços menos competitivos, 
tudo isso, ao olhar do investidor, 
facilitando o processo de compra. 
O que deve permanecer o mesmo, 
no entanto, é o comprometimento 
da due dilligence, processo de 
investigação essencial para esse 
tipo de operação.

Assim que o investidor identifica 
uma oportunidade, já é necessá-
rio contar com uma assessoria 
jurídica que irá avaliar os riscos 

envolvidos na transação a curto, 
médio e longo prazo. São avaliados 
diferentes cenários e variáveis que 
podem afetar o negócio, levando 
em consideração todas as áreas 
relativas às atividades da empresa: 
jurídica (trabalhista, tributária, 
contratual, cível e societário), 
contábil, ambiental, entre outras.

Com essa análise completa, é 
feito um relatório por meio do 
qual o comprador poderá avaliar 
e balancear os riscos e benefícios 

envolvidos. Com isso em mente, 
ele pode fazer uma proposta de 
fusão e/ou aquisição das ações da 
empresa alvo, ou apenas de parte 
dos ativos. Novamente, o escri-
tório de advocacia acompanha o 
processo do início ao fim, e até 
mesmo no chamado pós-closing, 
para garantir que tudo ocorra 
conforme o planejado durante a 
negociação e como acordado no 
contrato de compra e venda.

Estima-se que nos próximos me-
ses, devemos observar o aumento 
desse tipo de processo. Ainda que 
não sejam fusões e aquisições 
totais, devido ao cenário de impre-
visibilidade, devem ganhar espaço 
as compras parciais, de cotas ou 
ativos das empresas. Essas envol-
vem menos riscos de sucessão e 
ainda oferecem vantagens aos 
compradores. O mais importante 
neste momento é manter a mente 
aberta, buscando aproveitar as 
oportunidades no mercado. Agir 
hoje pode significar a sobrevivên-
cia do negócio amanhã.

(*) - É advogada, DPO (Data Protection Officer) 
certificada e líder da área societária do Marcos 

Martins Advogados (www.marcosmartins.adv.br).
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A empresa de tecnologia, especializada em for-
necer aos profissionais de marketing de todo 
o mundo publicidade confiável e impactante, 

realizou um estudo aprofundado correspondente ao 
comportamento de consumidores nas duas últimas 
semanas de maio, entre os dias 13 e 29 do mês. No 
Brasil, o isolamento social redefiniu os hábitos de 
consumo pessoais e expectativas a longo prazo. 

Outra pesquisa da Criteo também demonstrou um 
aumento vertiginoso de 233% na venda de alimentos 
online durante o mês de abril. O estudo recente mostra 
que esse comportamento veio para ficar: mais da me-
tade (52%) dos brasileiros entrevistados afirmou que 
pretende aumentar a compra de mantimentos online 
e incorporar essa nova forma de consumo.  

  
NOVOS HÁBITOS

Os dados mostram que o impacto do Coronavírus no 
fechamento de negócios “não essenciais”, afetou direta-
mente as compras online e, consequentemente, gerou o 
desenvolvimento de novos hábitos. Além disso, com mais 
tempo em casa, 53% dos brasileiros passaram a cozinhar 
mais e pretendem transformar isso em um costume.  

O isolamento social forçado também foi visto, por 
cerca de dois terços dos entrevistados (65%), como 
uma oportunidade para repensar antigos hábitos. Sem 
os deslocamentos básicos do dia-a-dia, a necessidade 
por praticar exercícios cresceu - assim como a compra 
de aparelhos de ginástica e download de aplicativos 
de treinos. Para os brasileiros que descobriram essa 
prática, 50% pretende mantê-la com o fim da pandemia. 

O home office também ganhou seu espaço. Com os 
escritórios fechados, a parte dos brasileiros enfrentou 

O isolamento social ditou uma nova forma de consumo, como demonstra um estudo recente realizado pela Criteo. Comprar mercadorias 
online, pedir comidas por serviços de delivery e realizar compras através de aplicativos para smartphones estão entre os principais 

comportamentos adotados por brasileiros durante a pandemia do Coronavírus. De acordo com dados da análise, 67% dos consumidores 
descobriu, ao menos, uma nova forma de compra que pretende manter para o “novo normal”, fase pós isolamento social. 

uma situação nova: trabalhar de casa. Apesar de estar 
em um ambiente mais sujeito à distrações, funcioná-
rios e empresas notaram mais pontos positivos do 
que negativos, e 46% dos que adotaram essa prática 
pretendem mantê-la. 

  
COMEMORAÇÕES A DISTÂNCIA

Passamos por datas comemorativas durante a 
pandemia, como Páscoa e Dia das Mães e Dia dos 
Namorados. Apesar de muitos não poderem estar 
juntos fisicamente, isso não impediu os casais de se 
presentearem. De acordo com os dados fornecidos 
pela Criteo, 65% dos brasileiros continuarão presen-
teando normalmente. 

No último 12 de junho, em comparação com o ano 
anterior, os consumidores se adiantaram para garantir 
os presentes. Em 2019, foi possível perceber um cres-

PANDEMIA CRIOu NOVAS fORMAS 
DE CONSuMO A lONgO PRAzO 

“NOVO NORMAl”

Pixabay

cimento de 25% das compras no dia anterior à data; 
neste ano, as vendas marcaram um aumento de 18% 
em 8 dias antes do Dia dos Namorados. Presentear com 
flores foi uma das principais apostas dos brasileiros, 
com um crescimento de 111% da categoria. 

Já a venda de artigos esportivos aumentou 41%, 9 
dias antes da data comemorativa, e também foi uma 
opção de presente considerada entre os casais. Devido 
a distância, o envio de presentes também cresceu: 
41% vai aumentar, nos próximos meses, a prática de 
comprar presentes online e selecionar o destinatário 
como quem vai recebê-lo. 

Em contrapartida, 35% vão diminuir a entrega pre-
sencial. Os presentes não materiais, como cupons, 
vale-presentes e vouchers aumentaram durante a 
pandemia e ganharam o gosto do brasileiro, já que 
36% afirmou que vai utilizá-los mais nas próximas 
datas especiais. 

  
RENOVANDO O guARDA-ROuPA

A variação de peso também alterou tanto o consumo 
online, como vai alterar o consumo em lojas físicas, 
com uma gradual abertura dos shoppings. Segundo os 
dados apresentados na pesquisa, mais da metade dos 
brasileiros ganhou, em média, mais de 3 kg durante 
o confinamento. Os Millennials são os que lideram 
essa lista. 

Mesmo que em uma proporção menor, também exis-
te uma parcela dos que diminuíram de peso, sendo a 
Geração Z a que mais tem representantes dessa fatia 
(22%). As mudanças corporais que ocorreram com o 
período de isolamento e a mudança de rotinas, leva os 
consumidores a sentirem maior necessidade de renovar 
o guarda-roupa e comprar peças mais confortáveis. 

 
RETORNO gRADuAl

Mesmo com a abertura gradativa de shoppings, uma 
grande parcela dos consumidores vai demorar para 
frequentar lojas físicas. Cerca de 4 entre 10 brasileiros 
está pronto para voltar aos shoppings daqui a 2 meses. 
Um parcela ainda maior, 27%, diz que vai demorar de 
3 a 5 meses para entrar em lojas físicas; 18% acredita 
que o processo vai levar de 6 a 9 meses; enquanto 16% 
afirma que só voltará aos estabelecimentos depois de 
passados mais de 9 meses. 

Dos respondentes, apenas 15% estariam dispostos 
a voltar a frequentar shoppings imediatamente, o 
que fortalece ainda mais o comércio online no Brasil. 
Em relação às viagens, apesar de 68% dos brasileiros 
estarem ansiosos para viajar de novo, 38% dizem que 
vão demorar mais de 9 meses para entrar em um avião, 
enquanto 24% afirma que esse processo deve demorar 
de 6 a 9 meses. A preferência, por enquanto, fica por 
viagens curtas, de um dia ou um final de semana. 

   
Fonte e mais informações: (www.criteo.com/br).
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DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES S/A - CAPITAL FECHADO - CNPJ 17.456.871/0001-17
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de Caixa

Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  Reserva de Lucros 
 Capital Social Reservas Capital Legal Estatutária Prejuízo acumulado  Total
Em 31 de Dezembro de 2017         6.702            -       -            -             - 6.702
Em 31 de Dezembro de 2018         6.702            -       -             -           (4.385) 2.317
Prejuízos acumulados               -           -       -         -             (680)  (680)
Em 31 de Dezembro de 2019          6.702             -        -             -          (5.065) 1.637

Ativo   2019   2018
Circulante      -      -
Não Circulante 1.637 2.317
Investimentos 1.637 2.317
Total do Ativo 1.637 2.317
Passivo e Patrimônio Líquido   2019   2018
Circulante      -      -
Patrimônio Líquido 1.637 2.317
Capital Social 6.702 6.702
Prejuízo acumulado (5.065) (4.385)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.637 2.317

(Despesas) receitas operacionais 2019 2018
Resultado de equivalência patrimonial   (679) (4.385)
Resultado do Exercício   (679) (4.385)

Atividades Operacionais 2019 2018
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais - -
Atividades de Investimentos
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos - -
Atividades Financeiras
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento - -
Aumento Líquido nas Disponibilidades - -
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais - -
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais - -1. Contexto Operacional: A Empresa DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES SA, é uma Sociedade 

empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 
15º Andar, estado de São Paulo, tendo como objeto “a participação em outras sociedades” 
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: A empresa declara que as demons-
trações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 
11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e Médias 
Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis -  CPC e pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na elaboração 
do conjunto completo das demonstrações contábeis para as PMEs, a empresa deixou de 
apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta a 
demonstração das Mutações do patrimônio Líquido, uma vez que não ocorreram alterações 

Econômicas ou financeiras. A empresa manteve-se inativa em relação às suas demonstra-
ções contábeis no decorrer do exercício de 2.019.

RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ 09.516.458/0001-72 - CAPITAL FECHADO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Valores expressos em reais)

Balanço Patrimonial Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Resultados

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do conselho
Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

Demonstrações dos fluxos de Caixa

1. Contexto Operacional: A empresa RCB Mellão Participações S/A é uma Sociedade 
empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede em São Paulo na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 2092 15º andar, Estado de São Paulo , tendo como objeto a administração em geral de 
bens móveis e imóveis próprios e a participação em empreendimentos financeiros, imobiliá-
rios, comerciais ou agrícolas. 2. Apresentação fas Demonstrações Contábeis: A em-
presa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de 
Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de 
Caixa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se 
como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para peque-
nas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na 
elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as PMEs, a empresa 
deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição 
a esta a demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, uma vez que as únicas altera-
ções havidas no Patrimônio Liquido são oriundas do Resultado do Exercício, constituição 
de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos de Distribuição de Lucros propostos. 3. 
Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas estão apresen-
tadas a seguir: a) Determinação do resultado. O resultado é apurado em obediência ao 
regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento. b) Caixa 
e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos e aplicações Finan-
ceiras. c) Ativos Não circulantes: Está registrado operação Financeira de longo prazo.

Ativo  31/12/2019 31/12/2018
Ativo circulante  46.069.147 47.299.019
Caixa e equivalentes de caixa  45.850.397 47.158.122
Tributos a recuperar      218.750     140.897
Ativo não circulante   1.851.193       1.193
Partes relacionadas  1.850.000 -
Investimento       1.193      1.193
Total do ativo  47.920.340 47.300.212
Passivo e Patrimônio Líquido  31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante   1.502.807     744.866
Obrigações fiscais  471.247 320.537
Dividendos    1.031.560     424.329
Passivo não circulante   5.601.464  4.060.518
Obrigações fiscais diferidas    5.601.464   4.060.518
Patrimônio líquido  40.816.069 42.494.828
Capital social  24.503.832 24.503.832
Reserva legal  2.112.340 1.895.169
Reservas de lucros   14.199.897  16.095.827
Total do passivo e patrimônio líquido  47.920.340 47.300.212

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.   31/12/2019 31/12/2018
Despesas e receitas operacionais
Gerais e administrativas  (1.196.319) (1.975.854)
Despesas tributarias  (1.502) (720)
Outros receitas operacionais      201.484        381
Prejuízo (lucro) antes do resultado financeiro  (996.337) (1.976.193)
Resultado financeiro líquido    8.472.365   5.935.491
Lucro antes das provisões tributárias  7.476.028 3.959.298
Imposto de renda corrente  (2.272.949) (1.591.689)
Contribuição social corrente       (859.670)      (580.963)
Lucro líquido do exercício    4.343.409  1.786.646

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxos de caixa das  31/12/2019 31/12/2018
 atividades operacionais
Lucro líquido do exercício  4.343.409 1.786.646
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar  (77.853) (20.277)
Obrigações fiscais  150.710 91.455
Obrigações fiscais diferidas    1.540.946   1.319.018
Caixa gerado pelas atividades operacionais  5.957.212 3.176.842
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos             -            -
Caixa gerado pelas atividades de investimentos - -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos  (5.414.937) (6.058.738)
Partes relacionadas    (1.850.000)      318.325
Caixa liquido consumido pelas
 atividades de financiamento    (7.264.937)   (5.740.413)
Redução (aumento) de caixa e
 equivalente de caixa    (1.307.725)   (2.563.571)
No início do exercício  47.158.122 49.721.693
No final do exercício  45.850.397 47.158.122
Redução (aumento) de caixa e
 equivalente de caixa    (1.307.725)    (2.563.571)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado abrangente
 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 4.343.409 1.786.646
Outros resultados abrangentes           -            -
Total do resultado abrangente   4.343.409   1.786.646

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

   Reserva de lucros 
  Capital social       Legal Estatutária   Especial Lucros acumulados         Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018  24.503.832 1.805.837 5.035.466 11.923.284 - 43.268.419
Lucro líquido do exercício  - - - - 1.786.646 1.786.646
Reserva legal  - 89.332 - - (89.332) -
Reserva estatutária  - - 267.997 - (267.997) -
Dividendos obrigatórios  - - - (424.328) - (424.328)
Dividendos adicionais  - - - (2.135.909) - (2.135.909)
Resultado a disposição de Assembleia         -          -             -     1.429.317         (1.429.317)       -
Saldos em 31 de dezembro de 2018  24.503.832 1.895.169 5.303.463 10.792.364 - 42.494.828
Lucro líquido do exercício  - - - - 4.343.409 4.343.409
Reserva legal  - 217.171 - - (217.171) -
Reserva estatutária  - - 651.511 - (651.511) -
Dividendos obrigatórios  - - - (1.031.560) - (1.031.560)
Dividendos adicionais  - - - (4.990.608) - (4.990.608)
Resultado a disposição de Assembleia          -          -          -     3.474.727         (3.474.727)         -
Saldos em 31 de dezembro de 2019     24.503.832  2.112.340  5.954.974  8.244.923            -    40.816.069

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SPM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 00.567.209/0001-31 - CAPITAL FECHADO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Valores expressos em Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2019

  Controladora   Consolidado 
         2019      2018      2019      2018
Receita líquida     329.931    305.749 18.697.923 17.667.080
Custo dos produtos 
 vendidos e serviços
  prestados          -          -    (3.511.247)   (3.166.661)
Lucro bruto     329.931     305.749 15.186.676 14.500.419
(Despesas) receitas
 operacionais
Despesas gerais e
 administrativas  (2.851.119) (1.809.863) (12.132.943) (12.080.265)
Despesas tributárias  (292.440) (64.755) (1.474.105) (1.260.544)
Resultado de equivalência
  patrimonial  4.769.809 3.151.954 - -
Outras receitas (despesas)
  operacionais    143.016    19.467     600.093     48.348

Ativo  Controladora   Consolidado 
           2019       2018       2019       2018
Ativo circulante    8.234.245  12.915.484  32.503.499  40.033.115
Caixa e equivalentes
  de caixa  8.062.062 12.750.208 24.868.093 32.127.049
Clientes  53.939 84.206 248.769 233.468
Estoques  - - 6.680.475 6.807.967
Tributos a recuperar  118.244 81.070 363.697 539.691
Outros créditos  - - 342.465 324.940
Despesas antecipadas  - - - -
Ativo não
 circulante  106.278.290 100.601.971 108.411.985  78.824.405
Outras contas a receber  - - 224.845 478.549
Depósitos judiciais  - - 1.641.118 1.386.014
Propriedade para
 investimento  - 457.100 614.153 1.071.253
Partes relacionadas  5.351.787 4.384.282 5.351.787 4.538.672
Investimentos  99.484.970 94.715.161 5.779.182 5.779.198
Imobilizado       1.441.533    1.045.428   94.800.900   65.570.719
Total do ativo  114.512.535 113.517.455 140.915.484 118.857.520

Passivo e Patrimônio  Controladora   Consolidado 
 Líquido           2019       2018       2019       2018
Passivo circulante    1.202.642      953.003  14.206.122   3.251.774
Fornecedores  - - 801.412 160.789
Clientes  - - 16.094 -
Empréstimos e
  financiamentos  - - 11.427.602 823.139
Obrigações fiscais  283.342 192.948 718.700 630.754
Obrigações 
 trabalhistas  185.103 - 495.377 456.103
Contas a pagar  36.341 136.446 49.081 514.170
Dividendos  697.856 604.159 697.856 604.159
Outras contas a pagar  - - - 43.210
Partes relacionadas            -      19.450       -      19.450
Passivo não
 circulante       285.024      349.165  13.676.311   3.382.074
Provisão para
 contingências  - - 1.836.201 1.619.411
Empréstimos e
 financiamentos  - - 11.318.810 1.295.333
Outros contas a pagar  - - - 112.919
Obrigações fiscais
 diferidas       285.024      349.165      300.300      354.411
Partes relacionadas  - - 221.000 -
Patrimônio líquido 
Capital social  80.288.848 80.288.848 80.288.848 80.288.848
Reservas de capital  3.100.338 3.100.338 3.100.338 3.100.338
Reserva legal  7.336.338 7.189.421 7.336.338 7.189.421
Reservas de lucros       22.299.345      21.636.680      22.299.345       21.636.680
     113.024.869 112.215.287 113.024.869 112.215.287
Participação de acionistas
 não controladores            -           -       8.182       8.385
Total do patrimônio
 líquido  113.024.869 112.215.287 113.033.051 112.223.672
Total do passivo e
 patrimônio líquido 114.512.535 113.517.455 140.915.484 118.857.520

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Controladora   Consolidado 
        2019     2018      2019     2018
Fluxos de caixa das
 atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.938.342 2.543.829 2.938.139 2.540.981
Ajustes para conciliar
 prejuízo às disponibilidades
  geradas pelas atividades
   operacionais
Depreciação 60.996 62.343 151.135 1.959.261
Resultado na venda de ativo imobilizado - - - -
Resultado de equivalência
 patrimonial (4.769.809) (3.151.954) - -
Juros de empréstimos - - 619.051 231.547
Provisão para contingências - - 216.790 -
Variação nos ativos e passivos
Contas a receber - (56.024) 793 21.013
Estoques - - 127.492 574.719
Tributos a recuperar (37.175) - 175.994 259.875
Outros créditos 30.267 85.251 (17.525) (242.980)
Depósitos judiciais - - (255.104) 22.189
Despesas antecipadas - - - 2.914
Outras contas a receber - - 253.704 67.330
Fornecedores - - 640.623 74.418
Obrigações fiscais 90.394 296.277 87.946 (285.604)
Obrigações trabalhistas 185.103 - 39.274 (154.189)
Contas a pagar (100.105) 75.147 (465.089) 640.115
Outras contas a pagar - - (156.129) (178.005)

 Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do Conselho Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

          Total do
        Reserva de lucros   patrimônio Participação Total do
    Capital Reserva Reserva Reserva Reserva Lucros da líquido de não patrimônio
        social de capital     legal  estatutária   especial acumulados controladora controladores      líquido
Saldos em 01/01/2018 80.288.848 3.100.338 7.062.229  1.472.034 18.352.168           -  110.275.617         11.231 110.286.848
Lucro liquido do exercício - - - - - 2.543.829 2.543.829 (2.846) 2.540.983
Aumento de capital - - - - - - - - -
Reserva legal - - 127.192 - - (127.192) - - -
Reserva estatutária - - - 381.574 - (381.574) - - -
Resultado a disposição da Assembléia - - - - 1.430.904 (1.430.904) - - -
Dividendos distribuidos          -         -          -          -          -      (604.159)     (604.159)            -       (604.159)
Saldos em 31/12/2018 80.288.848 3.100.338 7.189.421  1.853.608 19.783.072           -  112.215.287        8.385 112.223.672
Lucro liquido do exercício - - - - - 2.938.342 2.938.342 (203) 2.938.139
Aumento de capital - - - - - - - - -
Dividendos pagos - - - - (1.430.904) - (1.430.904) - (1.430.904)
Reserva legal - - 146.917 - - (146.917) - - -
Reserva estatutária - - - 440.751 - (440.751) - - -
Resultado a disposição da Assembléia - - - - 1.652.818 (1.652.818) - - -
Dividendos minimo obrigatório          -         -         -           -          -      (697.856)     (697.856)        -       (697.856)
Saldos em 31/12/2019 80.288.848 3.100.338 7.336.338  2.294.359 20.004.986           -  113.024.869          8.182 113.033.051

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Controladora   Consolidado 
        2019     2018     2019     2018
Lucro líquidodo exercício 2.938.342 2.543.829 2.938.139 2.540.983
Outros resultados abrangentes         -      -       -       -
Total do resultado
 abrangente do exercício 2.938.342 2.543.829 2.938.139 2.540.983

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado abrangente

Obrigações fiscais diferidas      (64.141)     90.932      (54.111)     96.178
Caixa consumido (gerado)
 nas atividades
  operacionais  (1.666.128)  (646.753)  4.302.983 5.629.762
Fluxo de caixa das
 atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado - (3.545) (28.924.216) (587.866)
Investimentos em
 participações societárias          -     (556.979)        16     8.093
Caixa consumido nas
 atividades de investimentos -  (560.524) (28.924.200)  (579.773)
Fluxo de caixa das
 atividades de financiamentos
Dividendos pagos (2.035.063) (741.258) (2.035.063) (741.258)
Aumento de capital
 social na controladora - - - -
Partes relacionadas (986.955) 4.382.200 (611.565) (4.517.822)
Emprestimos e financiamentos -         -  20.008.889     (499.547)
Caixa consumido (gerado)
 pelas atividades de
 financiamento  (3.022.018)  (5.123.458) 17.362.261  (5.758.627)
Redução de caixa e
 equivalentes de caixa  (4.688.146)  (6.330.735)  (7.258.956)  (708.638)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 12.750.208 19.080.943 32.127.049 32.835.687
No final do exercício  8.062.062 12.750.208  24.868.093 32.127.049
Redução de caixa e
 equivalentes de caixa (4.688.146)   (6.330.735)   (7.258.956)  (708.638)

1. Contexto Operacional - A empresa SPM Participações S/A é uma Sociedade 
empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede em São Paulo na Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 2092 15º andar, Estado de São Paulo , tendo como objeto a administração 
em geral de bens móveis e imóveis próprios e a participações em outras sociedades. 2. 
Apresentação das Demonstrações Contábeis Individuias e Consolidadas: 
A empresa declara que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros 
ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 

11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e 
Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 
1282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para 
as PMEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, 
apresentado em substituição a esta a demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Liquido são oriundas 
do Resultado do Exercício, constituição de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos 
de Distribuição de Lucros propostos. 3. Principais Práticas Contábeis: As 

principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Determinação 
do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do 
exercício que independe do recebimento ou pagamento. b) Caixa e equivalente de caixa 
incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos e aplicações Financeiras. c) Ativos 
Não circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As 
depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas 
anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor 
residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais..

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Lucro (prejuízo) operacional antes
 do resultado financeiro  2.099.197 1.602.552  2.179.721  1.207.958
Resultado financeiro
Resultado financeiro líquido   1.309.323  1.484.154   2.099.721   2.561.398
Lucro (prejuízo)
 antes dos efeitos
  tributários  3.408.520 3.086.706  4.279.442  3.769.356
IR e CS  (400.996) (451.942) (925.012) (1.110.109)
IR e CS diferidos      (69.182)      (90.935)     (416.291)      (118.264)
Lucro líquido do exercício  2.938.342 2.543.829  2.938.139  2.540.983
Atribuído aos acionista
  não controladores  - - 2.938.342 2.543.829
Atribuído aos acionistas
 controladores  - - (203) (2.846)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1013123-15.2018.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito 
da 6ªVC,do Foro Central Cível, Estado de SP, Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Mira Cell Comercio Eletronicos Ltda EPP, CNPJ/MF N:16.604.184/0001-39,que Adidas  
AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materi 
ais e Morais, também movido em face de Antônio Marcos Pereira de Oliveira, Viviane Maria da Silva, 
Anderson dos Santos Lopes e Júlio Henrique da Silva Calçados – ME, alegando que está ocorrendo 
por parte dos requeridos a reprodução das marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsi 
ficados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos.Estando a correquerida  
em lugar ignorado, expede-se Edital para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, 
Conteste a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-
se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.  

Edital de Citação Prazo do Edital 20 dias. Processo Nº 1020178-56.2014.8.26.0100 O(A)MM. Juiz 
(a) de Direito da 1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Denise Cavalcante Fortes Martins 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a corré Odélia Cardoso Machado, CPF/MF Nº: 554.837. 202.53, que 
Adidas AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos 
Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando o requerido em lugar incerto e nao sabido, foi deferida a citação dos requeridos por 
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de serem aceitos 
como verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 037/2020 - Objeto: 
Aquisição de um veículo, tipo pickup/caminhonete, zero quilometro para o DESETRAN  
– conforme Plano de Trabalho do Termo de Convênio 102/2019 – Processo DETRAN-
SP nº. 2523302/2019. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 31/07/2020 
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 038/2020 - Objeto: 
Fornecimento de Medidor de Velocidade Estático, tipo pistola com bateria 
acoplada (resolução CONTRAN nº. 483/2014) – conforme Plano de Trabalho 
do Termo de Convênio 102/2019 – Processo DETRAN-SP nº. 2523302/2019. 
Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 31/07/2020 às 09h15 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 039/2020 - Objeto: 
Aquisição de caminhonete diesel capacidade 1.900kg e de cesto aéreo isolado para 
manutenção elétrica e iluminação publica, a ser paga com recursos provenientes 
do Governo Federal, Plano de Ação n.º 0903-003336, Emenda Parlamentar n.º 
202023560002. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 31/07/2020 
às 14h00min 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

A alternativa traz a possibilidade do lojista ampliar as 
oportunidades de vendas.
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Desde que começou a crise do Coronavírus, a antiga estra-
tégia passou a ser utilizada também por algumas médias 
e grandes redes varejistas desses setores. O recurso é 

fantástico, pois além de evitar aglomerações nas lojas traz um 
novo diferencial competitivo frente à concorrência, uma vez 
que muitas pessoas ainda têm receio de sair de casa. 

Em suma, a alternativa traz a possibilidade do lojista ampliar 
as oportunidades de vendas. Apesar da iniciativa, algumas redes, 
por ora, preferem evitar a venda no delivery pelo crediário. Na 
maioria dos casos, eles alegam como fator principal da decisão 
o risco de aumento da  inadimplência. A estratégia, porém, 
pode representar um erro. Apostar no crediário próprio, mesmo 
vendendo online e entregando na casa do cliente, é uma decisão 
que tende a ajudar nas vendas a médio e longo prazo. 

A marca que aceita apenas o parcelamento por meio do 
cartão de crédito perde a grande oportunidade de estreitar o 
relacionamento com o consumidor neste período de transição 
de isolamento social para a completa reabertura econômica. 
Outro ponto é que, em um momento de crise como o atual, as 
lojas precisarão cada vez mais criar movimento recorrente nos 
pontos de venda após as pessoas terem segurança plena para 
retomar à normalidade. Com isso, contar com o cliente de cre-
diário todos os meses na loja para pagar a prestação significa 
ter oportunidades adicionais para vender. 

Varejo deve (e agora pode) apostar no crediário a domicílio
Trabalhar com vendas em domicílio, levando seus produtos até a casa do cliente, já é uma prática comum para pequenos lojistas que atuam principalmente 
no segmento de calçados, roupas e cosméticos

celar em três vezes (1+2) no carnê. Será que é seguro autorizar 
a venda no crediário sem entrar em contato com a central de 
crédito da loja? Atualmente algumas empresas especializadas 
em análise de crédito permitem que o vendedor faça a análise 
em questão de segundos por meio de aplicativo. 

O recurso é vantajoso também porque serve como um recibo 
virtual para o comprador. Além disso, se for necessário retor-
nar à casa do cliente para receber a parcela no mês seguinte, 
outro SMS será enviado automaticamente para ele com todas 
as informações sobre o pagamento. Vale ressaltar ainda que é 
importante ter um documento assinado pelo cliente, confir-
mando seu compromisso com as condições de parcelamento. 
Nesse caso, como a pessoa não está dentro da loja para assinar 
o carnê, o ideal é que o lojista trabalhe com nota promissória. 

Quando o vendedor retorna para a loja, basta lançar o valor 
da venda no sistema e fazer a impressão do carnê, grampeando 
junto com a promissória assinada pelo comprador. Dessa forma, 
a loja conta com um amparo legal caso precise negativar o cliente 
nos órgãos de proteção ao crédito ou então protestar a dívida 
na Justiça. Sem dúvida, ao adotar todas essas “proteções”, as 
redes varejistas seguramente podem implementar o crediário 
em domicílio como uma criativa maneira de alavancar as vendas 
em meio à pandemia.

(*) - Bacharel em Sistemas de Informação e pós em desenvolvimento de aplicações 
web, é sócio fundador e CEO do Meu Crediário (https://meucrediario.com.br/).

Os pontos positivos não retiram obviamente o cuidado que 
as redes varejistas necessitam tomar para realizar a venda com 
total segurança. Por exemplo, não adianta levar R$ 2.000 em 
produtos na casa do cliente, se o perfil de risco dele comporta 
apenas um compra de até R$ 650. Ou seja, antes de transportar 
qualquer mercadoria à residência do consumidor, é preciso 
previamente realizar a sua análise de crédito. 

Outra precaução envolve a escolha do parcelamento ideal.
Imagine que, neste exato momento, seu vendedor está na casa 

de uma pessoa que comprou R$ 300 em produtos e decidiu par-

Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.
CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária,
que se realizará no dia 31 de julho de 2020, às 11hs, na Avenida Ordem e Progresso, 157, 9º andar,
sala 908, Barra Funda, na cidade de São Paulo - SP, com a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, dis-
cutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2019; b) tomar as contas da Administração
referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; d) deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores;
e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os
documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76, ou por meio eletrônico (whatsapp) de empresa.
Giuliano Campolim Gabliotti - Diretor-Presidente.                                                                 (18, 21 e 22)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimento Sicoob Independência - Sicoob  
Independência, inscrita no CNPJ sob n° 04.306.351/0001-86 e NIRE n° 35400065656, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 5.647 
(cinco mil, seiscentos e quarenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária Digital, a ser realizada no dia 29 de julho de 2020, na sede da 
Cooperativa sito à avenida Angélica, nº 2.491, 2º andar, bairro Consolação, cidade São Paulo - SP, 
em primeira convocação, às 18:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em 
segunda convocação, às 19:30 horas, com a presença da metade dos associados mais um e, em 
terceira e última convocação, às 20:30 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, 
para deliberarem sobre os seguintes assuntos na Ordem do Dia:
Assembleia Geral Ordinária:
1 - Definição de Critério e Destinação das Perdas apuradas, relativas ao exercício findo em 
31/12/2018, conforme expediente nº 24.689/2019-BCB/Deorf/GTBHO (Pt 0000160002);
2 - Prestação de contas relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019, compreendendo:  
(a) Relatório da Gestão; (b) Demonstrações Contábeis juntamente com o parecer dos auditores  
independentes e do Conselho Fiscal e; (c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas  
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
3 - Aprovação das Contas relativas ao Exercício findo em 31/12/2019;
4 - Definição de Critério e Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas relativas ao exercício findo 
em 31/12/2019;
5 - Eleição para cargos vagos no Conselho de Administração - mandato até a AGO de 2022;
6 - Eleição para cargos vagos no Conselho Fiscal - mandato até a AGO 2021;
7 - Diligências necessárias quanto ao que ficar deliberado nos itens anteriores;
Assembleia Geral Extraordinária:
8 - Alteração da Razão Social e do nome fantasia da instituição;
9 - Reforma Ampla do Estatuto Social;
10 - Aprovação de Manuais conforme legislação corrente;
Observações Gerais:
I - em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei Federal nº 5.764/71 os órgãos 
de administração e fiscalização deverão abster-se do voto no assunto relacionado no  
item 3 acima;
II - os cooperados terão o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o presente edital;
III - conforme determina a Resolução CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações con-
tábeis do exercício de 2019 acompanhada do respectivo parecer dos auditores independen-
tes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa;
IV - os associados poderão participar e votar à distância através da ferramenta “Cúria”, aces-
sível através do endereço https://assembleia.curia.coop . Os Cooperados receberão nos seus 
e-mails o link para validação do cadastro na criação de suas senhas pessoais para votação. 
Os Cooperados, em condições de votar, deverão se cadastrar até 1 (uma) hora antes do início 
da primeira convocação da assembleia geral indicada no presente edital. Lembramos que 
somente os Cooperados adimplentes possuem as condições legais de votar.

São Paulo, 18 de julho de 2020
Sra. Ariadna Muniz Gonçalves

Presidente do Conselho de Administração
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