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Nos negócios, independentemente do tamanho ou setor, tudo pre-
cisa ser registrado, documentado e armazenado de forma segura e, se 
possível, simples e rápida. Todos os processos de acordo entre duas 
partes se encaixam nessa máxima, sejam entre unidades de negócio, 
clientes, parceiros, funcionários ou uma mistura desses interessados.  
E neste primeiro semestre de 2020, essa necessidade se fez ainda mais 
urgente, devido à pandemia da COVID-19 e os efeitos do isolamento 
social. Porém, antes mesmo da pandemia, um estudo recente constatou 
que 98% das empresas já tinham problemas para preparar, assinar e 
gerenciar acordos com eficiência.   

Acordos manuais sobrecarregam

Desde que o novo Coronavírus se alastrou pelo Brasil na segunda 
quinzena de março, milhares de estabelecimentos comerciais fecharam 
as portas, tiveram queda de faturamento e dispensaram funcionários. 
Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria também mos-
tra que 76% das empresas tiveram atividades afetadas. Por conta disso, 
as empresas têm encontrado dificuldades para quitar dívidas e manter 
os compromissos assumidos em contratos já estabelecidos.   

Renegociação de contratos de aluguéis
A Inteligência Artificial é uma aliada poderosa das organizações 

na detecção de fraudes, especialmente nos segmentos de finanças, 
e-commerce e varejo, que enfrentam os maiores desafios. As fraudes 
afetam negativamente as margens e os lucros das organizações, bem 
como suas respectivas reputações. Adicionalmente, à medida que se 
descobre que uma empresa é suscetível à fraude, mais clientes bons 
tendem a se afastar dela e mais fraudadores são atraídos, levando a um 
ciclo nocivo e agravando o problema.   

E-commerce: prevenção a fraudes
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Negócios em Pauta

Adote um Cientista
O programa Adote um Cientista, da Casa da Ciência do 

Hemocentro de Ribeirão Preto, será realizado online. As 
aulas contemplam alunos de 13 a 18 anos, que estejam cur-
sando entre o 7º ano do Ensino Fundamental e o cursinho 
pré-vestibular. Os palestrantes vão apresentar conceitos 
das áreas em que atuam e solicitar uma pequena tarefa 
no final de cada encontro virtual. Ao todo serão 15 dias 
de atividades. Inscrições pelo formulário no site  (http://
www.casadaciencia.com.br/adote-online/).    Leia a coluna 
completa na página 3
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Modernização do processo administrativo 
tributário é tema de live da FecomercioSP

@Na próxima terça-feira (4), às 15h, especialistas debatem 
a modernização do processo administrativo tributário do 

Estado de São Paulo em live promovida pela FecomercioSP, 
com as participações de Luiz Roberto Peroba, presidente da 
Comissão de Contencioso Tributário da OAB-SP; Sérgio Victor 
(Novo/SP), deputado estadual; e Janaína Mesquita, assessora 
jurídica do Conselho de Assuntos Tributários (CAT) da Enti-
dade. O Projeto de Lei 367/20, em tramitação na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, se torna ainda mais importante em 
meio à crise instaurada pela pandemia da Covid-19, momento 
em que as empresas de todos os portes e segmentos preci-
sam de apoio, com mais segurança jurídica, transparência 
e agilidade nos processos tributários (https://www.sympla.
com.br/modernizacao-do-processo-administrativo-tributa-
rio__922678).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/FecomercioSP

Cada vez mais presente na vida das 
pessoas, o bot é utilizado desde 
usuários comuns em redes sociais, 
até como estratégias de venda por 
grandes corporações.

O recurso nada mais é que uma espécie de 
“robô” programado para realizar determi-

nada atividade no ambiente virtual. Entretanto, 
o uso do bot por organizações para o atendi-
mento de clientes pode ter um resultado fora 
do esperado. Relatório divulgado pela empresa 
americana Imperva, especialista em segurança 
cibernética, apontou que 37% do tráfego na 
internet em 2019  era de bots. 

O levantamento revela que apesar da mo-
dernização, a atividade humana prevalece na 
web. O consultor empresarial Alfredo Salles 
fez questão de abrir mão do bot ao fundar sua 
startup. A Trialead se consolidou na identifica-
ção e recuperação de leads, ou seja, potenciais 
clientes interessados por determinado serviço 
ou produto, por intermédio de estratégias di-
gitais, e apostou no atendimento humanizado 
para se relacionar com o público. 

“O bot pode representar, em um primeiro mo-
mento, uma agilidade na realização de algumas 
atividades, mas quando se trata de atendimento, 
ele pode não ser tão eficiente, ninguém gosta 
de falar com um robô, pois falta empatia. Por 
isso, em alguns casos, é preciso abrir mão do 
bot e investir em um atendimento que preze 
pelo relacionamento com o cliente, um aten-
dimento consultivo que pode ser convertido 
em vendas”, diz Salles. 

Ao apostar em um atendimento consultivo 
humanizado, Salles reuniu um grupo de 12 mu-
lheres consultoras, que trabalham home office,  e 
passou a oferecer a seus clientes, de segmentos 
que vão do imobiliário ao automotivo, um aten-
dimento personalizado, próximo do universo 
de cada cliente. “A melhor pessoa para atender 
determinado cliente é aquela que conhece, 
como consumidora, o serviço ou produto que 
ele oferece, isso é mais que currículo, é vivência 
e essa é a essência do atendimento consultivo 
humanizado e isso o bot não pode oferecer. 

O consultor entende o universo do cliente e 
entra em contato com o público para oferecer 

Startup abre mão do uso de bots e 
investe no atendimento humano 

algo que vá de encontro ao que necessita.” 
explica Salles. O método adotado pela startup 
busca compreender o perfil dos clientes das 
empresas que atende e entrar em contato 
para oferecer soluções que vão de encontro às 
necessidades de cada pessoa. Um atendimento 
personalizado e que respeita desde o melhor 
canal para atender o público, até o tom de 
voz adequado. 

Após a identificação de consumidores poten-
ciais para o serviço ou produto oferecido, a Tria-
lead repassa o contato para que o cliente finalize 
o atendimento. “A gente não entra em contato 
com o consumidor buscando a venda imediata 
e sim focando no relacionamento com empatia, 
oferecendo informações sobre um determinado 
produto ou serviço. A pessoa do outro lado se 

sente mais confortável e nos enxerga como con-
sultores e não vendedores”, explica Salles, que 
viu sua empresa gerar mais de R$320 milhões 
em vendas com o método adotado. 

Com a pandemia, a Trialed investiu ainda mais 
no atendimento humanizado para auxiliar seus 
clientes a reduzirem o impacto negativo no fatu-
ramento. Como resultado, a startup conseguiu 
crescer mesmo em meio à pandemia. “Existe 
uma carência no mercado de um atendimento 
de pessoa para pessoa e foi justamente a aposta 
na humanização e a não adoção de bots que 
contribuíram para um crescimento, mesmo 
em meio a uma crise causada pela pandemia”, 
explica Salles.

Apesar do avanço tecnológico é possível afir-
mar que a tendência do atendimento consultivo 
eficiente continuará com foco na atividade huma-
na, entretanto com o uso cada vez mais frequente 
de ferramentas digitais. Desde o início do ano, 
a Trialead passou a oferecer atendimento por 
áudio aos sues clientes. O chamado audiomind 
permite que o usuário entre em contato e mande 
sua demanda apenas pela  voz. 

“Hoje 70% das pessoas já usam assistentes 
de voz para acessarem os sites que desejam. 
Na Trialead, desde quando implantamos esse 
recurso, convertemos 80% das solicitações em 
vendas, isso mostra que nas próximas gerações, 
será cada vez mais necessária a atuação em 
conjunto da tecnologia com o atendimento 
humanizado e não robotizado”, finaliza Salles. 
Fonte e informações: (www.trialead.com.br).

A melhor pessoa para 
atender determinado cliente 
é aquela que conhece, como 
consumidora, o serviço ou 
produto que ele oferece, 
isso é mais que currículo, é 
vivência e essa é a essência 
do atendimento consultivo 
humanizado e isso o bot não 
pode oferecer

PRINCIPAIS PONTOS DA MuDANçA

TuDO QuE 
vOCê PRECISA 
SAbER SObRE 

A REFORMA 
TRIbuTáRIA 
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Alfredo Salles, 
Ceo da Trialead.

Empresas afetadas
A pandemia afetou negativa-

mente as atividades de 62,4% 
das 2,8 milhões de empresas na 
segunda quinzena de junho. Para 
22,5% delas o efeito foi pequeno e 
para 15,1% foi positivo. O impacto 
foi maior em empresas de pequeno 
porte, com até 49 funcionários, 
com 62,7% com efeitos negativos, 
ante 46,3% das de porte interme-
diário, com até 499 funcionários, 
e 50,5% entre as de grande porte, 
com 500 funcionários ou mais.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-a-reforma-tributaria/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-31-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-31-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/de-pires-na-mao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/acordos-manuais-sobrecarregam-empresas-frente-ao-desafio-da-digitalizacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dialogo-e-bom-senso-na-hora-da-renegociacao-de-contratos-de-alugueis/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-commerce-prevencao-a-fraudes-com-inteligencia-artificial/
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Coluna do Heródoto

O ministro da 
economia está no mato 
sem cachorro. Nem o 
dito popular de quem 
não tem cão caça 
com gato, serve para 
ajudar. 

O Brasil está quebra-
do. O governo atual 
culpa o anterior, que 

culpa o anterior e assim 
vai até a proclamação da 
república. É a política de 
empurrar com a barriga o 
problema para o próximo, 
uma característica da polí-
tica brasileira que nasce no 
governo federal, se espalha 
pelos estados e é pulveriza-
da nos municípios. 

O ministro é um liberal 
que defende, na medida 
do possível, uma economia 
de mercado apesar de uma 
forte linha das recentes es-
colas econômicas defender 
uma imediata intervenção 
do Estado na regulação 
econômica. Ele apresenta 
um  plano econômico que 
imediatamente sofre uma 
forte oposição especial-
mente dos exportadores e 
das camadas urbanas de 
uma forma geral, uma vez 
que embute um aumento 
de impostos. 

Os críticos dizem que esse 
plano vai levar o Brasil a 
um recessão econômica 
com desemprego e empo-
brecimento da população. 
Ninguém podia imaginar 
que apareceria um cisne 
negro bem no meio do 
mandato de um presidente 
e que exigisse grandes so-
mas de dinheiro e com isso 
um esvaziamento do cofre 
público, já esvaziado. 

Os gastos herdados im-
pediam o Brasil de pagar 
os empréstimos interna-
cionais. Certamente os 
bancos lotados em grandes 
potências não ficariam im-
passíveis diante do calote. 
Resta, por incrível que 
pareça,  apenas pedir mais 
dinheiro emprestado. A 
questão é saber se os ban-

cões vão querer arriscar a 
perder os investimentos, 
a não ser que o risco seja 
compensado com alta taxa 
de juro, o que vai aumentar 
ainda mais a dívida externa. 

Pedir mais empréstimo 
para poder pagar as pres-
tações atrasadas. Mas não 
há outro jeito e o governo 
federal não tem saída, preci-
sa, ao mesmo tempo, bancar 
as despesas do orçamento 
e pagar prestações dos 
empréstimos feitos pelos 
presidentes anteriores . 
Se correr o bicho pega, se 
ficar... 

O plano produzido pelo  
ministro garante que vai 
ocorrer uma melhora no 
ambiente econômico do 
pais, ainda que o principal 
motor da economia seja o 
agro negócio voltado para 
o mercado internacional. 
Na opinião dele  os me-
lhores produtores devem 
sobreviver, os mais fortes e 
organizados. 

Os demais seriam alija-
dos da competição e seus 
proprietários destinados a 
outras atividades econômi-
cas. Nada mais liberal do que 
isso. Ao governo não resta 
outra alternativa senão re-
correr aos banqueiros inter-
nacionais, especialmente os 
instalados na City. Ele  não 
era nenhum Posto Ipiranga, 
mas mesmo assim o presi-
dente eleito, Campos Sales,  
escolheu Joaquim Murtinho 
para a pasta. 

Negocia o funding loan, ou 
seja um novo empréstimo 
dos banqueiros para unificar 
toda a dívida externa do Bra-
sil. Os dez milhões de libras 
obtidos vão ser pagos com 
a arrecadação do serviço 
de água do Rio de Janeiro, 
os impostos recolhidos na 
alfândega e no faturamento 
da estrada de ferro Central 
do Brasil e uma moratória de 
3 anos para juntar dinheiro 
no caixa. 

Por algum tempo o cisne 
se aquietou no lago.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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Essa tal de mídia programática

O boom de iniciativas como o Sle-
eping Giants e a exposição de 
marcas que anunciam em sites 

que propagam fake news, colocou em 
pauta a mídia programática. Mas afinal, 
o que é a mídia programática? A mídia 
programática é uma metodologia da 
publicidade digital, que utiliza platafor-
mas e algoritmos para comprar espaços 
de mídia automaticamente, muitas 
vezes em tempo real. É a automação 
de um processo que foi projetado para 
substituir as negociações humanas, 
telefonemas e reuniões, pelo machine 
learning e a inteligência artificial.

“Colocando de uma forma simples, a 
mídia programática é uma maneira de 
comprar e otimizar automaticamente 
campanhas digitais, em vez de comprar 
diretamente de veículos e publishers. 
Ela permite que profissionais de mar-
keting criem um storytelling com 
conteúdos que enriquecem a jornada 
do consumidor, em vez de atrapalhar”, 
explica Bruno Campos, CMO da Ads-
Play Mídia Programática.

Combater as fake news é uma missão 
difícil, mas antes de acusar marcas de 
financiarem veículos que propagam 
notícias falsas é preciso entender que, 
muitas vezes, as agências de publici-
dade e as próprias marcas não fecham 
contratos diretamente com os veículos 
de comunicação. Segundo o especialista, 
ao contrário de incentivar as fake news, 
a mídia programática tem como objetivo 
aumentar a eficiência e a transparência 
do anunciante e do editor. “A maioria 
dos blogs e sites de pequeno porte não 
trabalha com venda direta de mídia. 
Normalmente, a empresa faz um investi-
mento de mídia nas redes do Google, do 
Yahoo ou de qualquer outra Ad Network 
do mercado, que, por sua vez, repassa 
parte desse dinheiro para os publishers”, 
explica. Tudo isso é feito por meio de lei-
lões em tempo real, nos quais os anúncios 
são comprados ao mesmo tempo em que 
um visitante carrega um site.

Na mídia programática é possível 
segmentar para quais tipos de público 
o anunciante deseja exibir sua pu-
blicidade, abrangendo segmentos de 
informações demográficas, como idade, 
gênero, posição social e geografia em 
determinadas áreas do país. Também é 
possível limitar os anúncios a horários 
do dia e frequência, e decidir em quais 
editorias deseja exibir seus anúncios. 
“É, atualmente, a mídia mais assertiva 
do marketing digital, porque o anun-
ciante paga apenas por anúncios alta-
mente eficazes, entregues às pessoas 
certas no momento certo. É uma mu-
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dança em relação à compra tradicional 
de anúncios”, explica Campos

Brand Safety
Recentemente, o perfil brasileiro no 

Twitter, Sleeping Giants acendeu um 
alerta para as marcas que investem em 
mídia programática. Para evitar dores 
de cabeça, as marcas devem investir 
em estratégias de brand safety para 
garantir que as campanhas online não 
gerem danos à sua reputação.

Já existe um conceito americano que 
fala sobre as 12 categorias “proibidas”, 
que devem ser evitadas a todo custo: 
conflito militar, obscenidade, drogas 
Ilegais, conteúdo adulto, armas, crimes, 
morte, pirataria online, discurso de 
ódio, terrorismo, spam e tabaco.

“Ações de Brand Safety aliada à 
verificação dupla de anúncios, podem 
impedir que as campanhas apareçam 
em inventários sensíveis - temas que 
normalmente não são positivos de serem 
associados à marca. Nas ações de brand 
safety trabalhamos, por exemplo, com 
uma lista de 17 mil sites e apps bloque-
ados”, conta Campos. Ainda assim ele 
ressalta a dificuldade em fugir dos sites 
que propagam fake news. “O desafio é 
maior, porque essas notícias falsas são 
estruturadas com doses de verdades e 
inverdades estrategicamente inseridas 
meio à notícia, o que a torna altamente 
propagável”, ressalta. “A internet é um 
ambiente mutante, o que dá liberdade 
para veículos e pessoas escreverem o 
que bem entenderem. Por isso, é impor-
tante que a reputação da marca esteja 
protegida ao ter um anúncio veiculado, 
aparecendo ao lado de conteúdos que 
não façam sentido. E uma boa estratégia 
de Brand Safety garante isso. A mídia 
programática é uma grande ferramenta 
para garantir que as campanhas vei-
culem em bons locais, e tudo isso de 
maneira automatizada.”

Estratégia do marketing digital ficou em evidência após a exposição de marcas ligadas a sites que 
propagam fake news, entenda como funciona

Freepik

News@TI 

Panamericana abre exposição digital com 
criações produzidas pelos formandos/2019

@A Panamericana Escola de Arte e Design acaba de abrir a 
Mostra Digital Formandos Panamericana 2019, com objetivo 

de apresentar os principais trabalhos desenvolvidos por todos os 
alunos dos cursos de formação. Por meio de um hotsite (https://sites.
google.com/panamericanaead.page/panamericana), é possível visitar 
as obras criadas pelos formandos dos cursos de Artes Plásticas, Ani-
mação e Games, Design Digital, Design Gráfico, Design de Interiores, 
Fotografia e Moda. A mostra fica disponível para visitação no site da 
Panamericana, enquanto durar a recomendação para o isolamento 
social, trazendo uma seleção com aproximadamente 170 obras. 
Tradicionalmente, a Panamericana promove anualmente a exibição 
do portfólio de seus formandos em uma exposição presencial onde, 
inclusive, os trabalhos criados digitalmente podem ser conferidos 
em totens disponíveis na Mostra.

Plataforma de vendas online

@Uma nova plataforma de vendas online movimenta o mercado. 
Sem precisar fazer download de nenhum outro aplicativo, 

uma das grandes vantagens do Aarim é usar apps de mensagem 
instantânea (WhatsApp e Telegram) para fazer o pedido desejado. 
Com início das operações em 2020, de março a meados de julho 
a empresa carioca gerou mais de R$ 3,5 milhões em receita para 
cerca de cem estabelecimentos, sendo a maior parte na cidade do 
Rio de Janeiro. A meta para o segundo semestre é chegar a sete mil 
estabelecimentos, ampliar a atuação em outros estados, implementar 
o bot no Facebook Messenger e diversificar a oferta de serviços que 
hoje é de restaurantes, mercados, padarias, farmácias, petshops 
e lojas em geral. A ideia do modelo de negócio surgiu no final de 
2018, com o objetivo de criar uma plataforma de marketplace que 
conectasse empresas e serviços ao consumidor, com baixo custo 

e o máximo de simplicidade, democratizando o acesso dos lojistas 
ao mundo digital (aarim.com.br).

Solução permite que empresas ofereçam 
linha de crédito adiciona

@Com o objetivo de simplificar, ampliar e baratear o acesso a crédito 
e serviços financeiros, a TOTVS - maior empresa de tecnologia do 

Brasil - anuncia mais um produto da sua unidade de Techfin: o TOTVS 
Mais Negócios. Trata-se de uma solução que permite que companhias 
de grande porte ofereçam linha de crédito adicional e prazo de pa-
gamento estendido para seus clientes. Com o TOTVS Mais Negócios, 
os clientes TOTVS podem aumentar suas vendas sem assumir o risco 
da inadimplência. Isso porque, ao contratar a solução, a companhia 
passa a oferecer uma condição de pagamento mais atrativa para seus 
clientes, sem alterar seus prazos de recebimento e sem regresso nas 
vendas realizadas (https://www.totvs.com/techfin/).

Plataforma de fidelidade e gamificação

@Aproximar as pessoas, oferecendo opções capazes de promover 
o real engajamento entre marcas e consumidores. É com este 

objetivo que a LoySci, empresa líder no desenvolvimento de soluções 
em lealdade e fidelização de clientes, tem trabalhado para oferecer 
experiências únicas e 100% preparadas para esses novos tempos. 
Para isso, a empresa anuncia a Plataforma LoySci Novo Normal, que 
combina neuromarketing e o poder analítico de avançadas tecnologias 
de inteligência artificial para construir conexões de consumidores 
com marcas dos mais diversos setores. “Estamos iniciando uma nova 
era, com as empresas sendo chamadas a buscar novos modos de 
contato com as pessoas”, diz Carlos André, CEO da LoySci. “Nosso 
propósito é desenvolver programas de lealdade que ajudem a criar 
melhores experiências para os clientes e melhores oportunidades 
de engajamento para as companhias. A lealdade se constrói quando 
todos ganham” (www.loysci.com).

ricardosouza@netjen.com.br1ª feira virtual de barcos do 
Brasil gerou quase R$ 50 

milhões em negócios

A primeira feira virtual de 
barcos do Brasil, a Virtual Bom-
barco Show, encerrou neste 
domingo (26) e reuniu mais de 
35 mil visitantes únicos de 18 
estados brasileiros interessados 
em conhecer as novidades do 
setor. Ao todo, 20 expositores 
estiveram no evento com mais de 
125 embarcações que puderam 
ser visitadas ao vivo pelo públi-
co através do agendamento de 
vídeochamadas. A feira gerou 
aproximadamente R$ 49 milhões 
em negócios, conforme levanta-
mento feito pela organização, e a 
estimativa é de que atinja R$ 67 
milhões em vendas iniciadas na 
feira e que deverão se concretizar 
nas próximas semanas.

“A primeira edição da feira foi 

surpreendente e cumpriu com 
o objetivo de gerar negócios, 
com o dobro de vendas do que 
havia sido esperado inicialmen-
te. Ultrapassou as expectativas 
através do apoio da imprensa 
nacional à indústria náutica que 
segue em desenvolvimento mes-
mo diante da pandemia. Neste 
período, o modo virtual foi um 
excelente modelo de negócios, 
onde os visitantes puderam 
conhecer e adquirir embarca-
ções do conforto de casa. É um 
evento que, certamente, entra 
para a história do segmento 
porque promoveu a mudança no 
modelo tradicional de compra 
e de venda de embarcações”, 
diz Marcio Ishihara, diretor da 
Bombarco e idealizador da feira.

Marcio Ishihara, diretor da 
Bombarco e idealizador da feira.

AI/Bombarco Show

Para entender a compra de mídia 
programática, você deve conhecer 
a terminologia relacionada a esse 
processo. Alguns termos usados no 
processo:

Plataforma de venda (SSP): é um 
software que permite que os edito-
res vendam impressões de anúncios 
gráficos e em vídeo para potenciais 
compradores em tempo real. Isso inclui 
trocas de anúncios, redes e DSPs (veja 
abaixo). Isso proporciona aos editores 
maior controle sobre seu inventário 
e CPMs.

Demand Side Platform (DSP): é um 
software que permite que agências e 
anunciantes comprem no inventário 
de anúncios em tempo real.

DMP (Data Management Platform): 
permite gerir dados para otimizar 
campanhas de publicidade digital, 
tornando-as ainda mais inteligentes.

Ad Exchange: é o mercado de inven-
tário onde compradores e vendedores 
negociam espaços de mídia digital atra-
vés das negociações entre SSP e DSP.

Inventário: o inventário de anúncios 
geralmente é comprado por meio de 
um leilão em tempo real. Usando canais 
programáticos, os anunciantes podem 
comprar por impressão, visando o 
público certo e uma otimização de 
orçamento.

1ª Party Data: estratégia de transformar 
dados proprietários da empresas em 
cookies para posteriormente utilizar 
na mídia programática.

Media Trader ou só Trader: fazendo 
um paralelo com os operadores do 
mercado financeiro, o media trader 
administra as campanhas publicitárias 
e compra, via plataformas de leilões, 
espaços de anúncio em tempo real, 
sempre baseado nos objetivos traçados 
para campanha.
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D - Incentivo ao Esportes
O Itaú Unibanco abriu inscrições para a edição 2020 do seu Edital de 
Esportes, para projetos aprovados na Lei Federal de Incentivo ao Esporte. 
Objetiva contribuir para a criação, fortalecimento, ampliação e conti-
nuidade de projetos que promovam a educação integral da população 
por meio da prática esportiva. Podem se inscrever iniciativas gratuitas 
e realizadas em espaços abertos ao público, que tenham sido aprovadas 
nas manifestações “desporto educacional” e “desporto de participação” 
da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Inscrições e mais informações: 
(http://editaisitau.prosas.com.br/esporte2020). 

E - Desafios à Pandemia
O IdeiaGov está com inscrições abertas para mais um chamamento pú-
blico. Pessoas jurídicas que tenham interesse em apresentar propostas 
de soluções inovadoras relacionadas ao desafio de monitoramento dos 
sinais vitais e operação de aparelhos eletromédicos usados em leitos 
hospitalares em um modelo remoto, inteligente e integrado devem se 
inscrever no site: (http://ideiagov.sp.gov.br/). A exposição dos profis-
sionais a pacientes internados por Covid-19 traz um alto risco de con-
taminação. Encontrar soluções que permitam o monitoramento remoto 
de pacientes irá garantir eficiência no atendimento e segurança para os 
profissionais da saúde.

F - Itens de Moda
O Ciclo MPE da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (ca-
mara-e.net) promove um masterclass online, ao vivo e gratuito, 
no dia 4 de agosto, das 9h às 11h, com a finalidade de orientar os 
participantes em como vender itens de moda pela internet todos os 
dias. Interessados em participar devem fazer o cadastro pelo site 
(http://www.ciclo-mpe.net). Os inscritos receberão o link de acesso 
à sala do evento por e-mail. A palestra será realizada por Marina 
Lenk, consultora de imagem e proprietária da loja Vestida de Lenk. A 
iniciativa é o terceiro evento da série “Formando Gigantes Digitais”, 
com o objetivo de promover conhecimento para empreendedores 
inseridos na economia digital. 

A - Vagas de Emprego
A Anjo Tintas, indústria de tintas há mais de 30 anos no mercado, abriu 
40 novas vagas de emprego. As vagas são para estágio no laboratório 
de controle de qualidade, auxiliar administrativo de vendas, auxiliar de 
produção, estágio de contabilidade, vendedor técnico e zelador externo. 
Com a reabertura gradual da economia em alguns locais do Brasil e o 
crescimento das vendas, a empresa sentiu a necessidade de novas con-
tratações para atender a demanda necessária. A indústria, que vendeu 
mais de 60 milhões de litros de tintas, solventes e complementos no 
ano de 2019, cresceu 82% entre 2018 e 2019. Mais informações no site: 
(www.anjo.com.br). 

B - Tecnologia Forense
A EY Forensics Academy lança seu primeiro curso de aperfeiçoamento, com 
o tema “Investigação corporativa e tecnologia forense na prática. Totalmente 
online e certificada pela EY University, a iniciativa será conduzida por líderes 
e executivos de Forensics da EY com o conhecimento dos especialistas do 
escritório de advocacia Tozzini Freire. \destina-se a profissionais das áreas 
de Compliance, Auditoria Interna, Segurança da Informação, Jurídica, 
Governança, entre outras, e aborda temas como conceito e tipos de frau-
de; recebimento de denúncias; levantamento das informações de casos; 
práticas e planos de investigação e tecnologia forense. Inscrições e mais  
informações: (http://www.ey.com/pt_br/ey-forensics-academy).  

C - Talentos Digitais
A Unilever, uma das maiores fabricantes de bens de consumo do mundo, 
experimenta pela primeira vez, por meio de um projeto piloto da área 
de vendas direcionado ao Norte e Nordeste, regiões mais distantes 
geograficamente da sede da companhia, em São Paulo, um formato 
inédito de programa de estágio 100% virtual com a proposta de identi-
ficar talentos digitais, onde quer que eles estejam. O projeto nasce do 
propósito da Unilever de trazer mais pluralidade de perfis, diversidade 
de pensamentos, histórias de vida e repertórios. Ao eliminar a barreira 
física da distância, a companhia consegue identificar talentos e oferecer 
a oportunidade do desenvolvimento profissional, com foco no digital. 
Inscrições: (www.unilever.com.br). 

G - Tomada de Decisão
Para preparar os gestores para a tomada de decisão, a Fundação Escola 
de Comércio Álvares Penteado (FECAP) oferece o curso on-line gratuito 
“Resolução de Problemas e Tomada de Decisão”. O curso tem carga horária 
de 4 horas/aula e oferece certificado de conclusão, se o aluno obter apro-
veitamento mínimo na avaliação. O objetivo do curso é conhecer e aplicar 
algumas formas e metodologias para a tomada de decisão em situações 
estruturadas e não estruturadas; além de desenvolver conhecimento em 
estratégias e métodos aplicados a resolução de problemas e ao processo 
decisório, resultando na tomada de decisão. Inscrições: (http://www.fecap.
br/curta-duracao/resolucao-de-problemas-e-tomadas-de-decisao-1/). 

H - Ajuda para Microempreendedores 
A Contabilizei, maior escritório de contabilidade do país e pioneira a 
digitalizar os processos contábeis, fechou uma parceria com a Visa, na 
campanha em apoio ao movimento #compredopequeno da plataforma 
“Vai de Visa”, em apoio aos microempreendedores neste momento de 
pandemia. A startup oferece dois meses de isenção de mensalidade, além 
de disponibilizar todos os serviços com seus mais de 400 especialistas 
para auxiliar nas questões de emissão de notas, guias, taxas e tributa-
ções. Também facilita os processos contábeis e burocráticos que muitos 
profissionais não sabem como fazer ou nem sequer imaginam que possam 
existir. Saiba mais em: (http://www.contabilizei.com.br/parcerias/visa/).

I - Venda Casada
A CNA e a Febraban acabam de lançar o “Guia sobre Venda Casada” para 
orientar produtores rurais e instituições financeiras sobre como coibir a venda 
casada em operações de crédito rural. O guia traz as informações necessárias 
sobre essa prática proibida e que consiste em vincular a liberação do crédito 
à contratação de outros produtos ou serviços bancários não relacionados 
com a produção, como títulos de capitalização, consórcio, aplicações, entre 
outros itens. O material reúne uma série de perguntas e respostas sobre o 
tema com o objetivo de dar mais transparência na relação entre produtores 
rurais e instituições financeiras e, assim, ajudar a combater este crime. 
Verifique em (http://www.cnabrasil.org.br/nadaalemdoquepreciso).

J - Transformação Digital  
Com um novo cenário no setor de vendas e serviços, surge a oportunidade 
de comerciantes e empreendedores se reinventarem, mas qual a melhor 
maneira de vender nesse momento? A partir desse questionamento, o 
projeto Gerando Valores, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lança 
um vídeo que descreve como uma pequena empresa pode colocar em 
prática procedimentos online para impulsionar o negócio e formas de 
trabalhar de casa, continuando a vender e também reduzindo custos. 
Para ter acesso às aulas gratuitas, é só se cadastrar em (http://www.ma-
ckenzie.br/projetos/universidade/extensao-e-cultura/gerando-valores/). 

Desafios da mulher no 
mercado de tecnologia

A tecnologia tornou-se 
imprescindível para as 
empresas que buscam 
crescer e inovar 

Com isso, muitas opor-
tunidades surgem na 
área de TI, mas os 

profissionais atuais, muitas 
vezes, não são suficientes 
para suprir toda a demanda 
de trabalho existente. 

Uma das alternativas para 
solucionar essa defasagem 
nos mercados de tecnologia 
é aumentar a participação 
feminina no setor. As mu-
lheres representam apenas 
20% na área de TI. O prin-
cipal fator para esse índice 
tão baixo ainda é cultural. 
As profissões relacionadas 
à tecnologia ainda são vis-
tas como majoritariamente 
masculinas. 

A desigualdade salarial e 
os preconceitos existentes 
também afastam as mulhe-
res da área da tecnologia. Ao 
ingressar em um mercado 
dominado por homens, pro-
var o valor do seu trabalho 
é um dos maiores desafios 
das mulheres até os dias 
de hoje. 

Elas, apesar de apresen-
tarem um grau de instrução 
mais elevado, ganham 34% 
a menos do que os ho-
mens. Se você questionar 
uma mulher que trabalha 
com tecnologia acerca das 
condições de trabalho, é 
provável que ela aponte 
uma realidade bastante co-
nhecida: a de discriminação 
e constante reafirmação. 

De acordo com Maria 
Klawe, presidente do Har-
vey Mudd College, são três 
os principais motivos para 
que as mulheres não quei-
ram ingressar no mercado 
de tecnologia: a falta de 
interesse, não acreditar 
serem boas em tecnologia e 

não achar que vão se sentir 
confortáveis trabalhando 
nessa área. 

Desde pequenas, as me-
ninas são incentivadas a 
brincar “de casinha”, en-
quanto os meninos brincam 
com computadores e video-
games. Apesar de muitos 
acreditarem que essa divi-
são seja natural, isso apenas 
reforça os estereótipos de 
gênero ao delegar às garotas 
atividades e interesses re-
lacionados ao cuidado, que, 
mais tarde, será dirigido à 
casa, à família e aos filhos. 

Em um momento em que 
a sociedade e as empresas 
estão cada vez mais de-
pendentes da tecnologia, 
incentivar a qualificação 
profissional de mulheres 
para as áreas de TI, e inseri
-las no mercado de trabalho, 
é uma forma de combater 
as desigualdades de gêne-
ro. Além disso, apostar na 
diversidade das equipes é 
apostar em soluções cada 
vez mais completas. 

Diferentes visões contri-
buem para que a tomada 
de decisões e a resolução 
de problemas sejam mais 
assertivas - e, dessa forma, 
a melhoria nas empresas 
será contínua. Mesmo dian-
te de toda a resistência do 
mercado, muitas mulheres 
estão mais dispostas a ter 
uma carreira em TI. 

As discussões acerca da 
diversidade, representati-
vidade e empoderamento 
feminino, por exemplo, 
têm incentivado essa bus-
ca. As organizações que 
estão atentas a esse cenário 
devem criar um ambiente 
favorável para o desenvol-
vimento da igualdade de 
gênero. 

(*) - É diretora regional da Service IT, 
integradora de soluções e 

serviços de TI especializada em 
outsourcing e consultoria.

Laissa Capssa (*)

Pela primeira vez, a gigante 
de tecnologia chinesa Huawei 
assumiu a liderança na venda 
mundial de celulares, informou a 
consultoria especializada Canalys 
ontem (30). A marca chinesa ven-
deu 55,8 milhões de unidades no 
segundo semestre de 2020 contra 
53,7 milhões de smartphones da 

sul-coreana Samsung. Ainda con-
forme a Canalys, é a primeira vez 
na última década que uma empresa 
que não seja a sul-coreana ou a 
norte-americana Apple lidera um 
trimestre.

As vendas da empresa de Shen-
zen, no entanto, são resultado de 
sua forte presença dentro da Chi-

na, já que as sanções econômicas 
impostas pelos Estados Unidos 
derrubaram as vendas no exterior. 
A consultoria diz que dados preli-
minares mostram que no comércio 
internacional houve uma retração 
de um terço após as sanções, o que 
pode aumentar ainda mais quando 
mais países forem voltando à nor-

malidade nas compras de equipa-
mentos eletrônicos pós-pandemia.

No entanto, no território chinês, 
a queda na comparação com o 
mesmo período entre abril e junho 
de 2019 foi de apenas 5%, o que é 
considerado muito pouco levando 
em consideração os efeitos da crise 
sanitária. “É um resultado notável 

que poucas pessoas poderiam 
imaginar há um ano. Se não fosse 
a Covid-19, tudo isso não seria 
possível de ser verificado. Huawei 
apenas desfrutou plenamente da 
vantagem da retomada chinesa 
para reviver seu setor de smartpho-
nes”, destacou o analista sênior 
da Canalys, Ben Stanton (ANSA).  

A indústria paulista de transformação manteve o processo 
de recuperação iniciado em maio, conforme Levantamento de 
Conjuntura, divulgado ontem (30) pela Fiesp e pelo Ciesp. As 
Vendas Reais exibiram forte crescimento em junho, avançando 
12,4% com relação a maio. As Horas Trabalhadas na Produção 
registraram aumento de 4,3% frente ao mês anterior e o Nível 
de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) atingiu 69%, 
crescendo 1 p.p frente a maio. 

Os salários reais também apresentaram crescimento de 2,4% 
em junho. As altas nos meses de maio e junho, entretanto, 
ainda não compensaram as perdas ocorridas em março e abril. 
Entre março e junho os indicadores apresentam os seguintes 
resultados: Horas Trabalhadas na Produção: -19,2%; Vendas 
Reais: -10,3%; Salários Reais Médios: -9,2%; NUCI: -6,7 p.p; 

A pesquisa Sensor no mês de julho fechou em 49,5 pontos, 
na série com ajuste sazonal, resultado superior ao de junho que 
registrava 47 pontos. Mesmo abaixo dos 50 pontos, o indicador 
mostra significativa evolução frente a abril, quando atingiu 34,5 
pontos, o pior resultado desde janeiro de 2009. E, pelo terceiro 
mês consecutivo, o indicador de vendas, vem progredindo de 
maneira expressiva. Saltou de 49,9 pontos em junho para 57,0 
pontos na leitura atual. Resultados acima da linha dos 50 pontos, 
indicam aumento das vendas no período. 

Já o item mercado, apesar do recuo de 2,8 pontos, apresen-
tou resultado positivo no mês de julho com 53,2 pontos, o que 
indica condições de mercado favoráveis em julho. Assim como 
na leitura anterior, os níveis dos estoques não sofreram grandes 

A indústria paulista de transformação manteve o processo de 
recuperação iniciado em maio.
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Denominada Rea l 
Fácil Caixa, a mo-
dalidade tem como 

principal vantagem a taxa 
de juros reduzida em com-
paração a outras modalida-
des de crédito pessoal. Ao 
contratar, o cliente pode 
optar pela forma de atuali-
zação do empréstimo, que 
poderá ser pela TR, IPCA 
ou Taxa Fixa. 

Podem ser oferecidos 
como garantia para o Real 
Fácil CAIXA, imóveis re-
sidenciais ou comerciais. 
Nesta primeira fase de 
relançamento da linha de 
crédito, o imóvel utilizado 
como garantia deve ser sem 
ônus. O sistema de amorti-
zação também fica a critério 
do cliente, que pode escolher 

A modalidade tem como principal vantagem a taxa de juros 
reduzida em comparação a outras modalidades de crédito pessoal.
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Caixa anuncia novidades no 
crédito com garantia de imóvel
A Caixa Econômica Federal divulgou ontem (30), a revitalização da operação de crédito para pessoas 
físicas, sem destinação específica, com imóvel em garantia (linha de home equity)

caixa.gov.br), onde é pos-
sível comparar os juros e 
condições para o emprés-
timo, que variam de acordo 
com o relacionamento do 
cliente com o banco e com 
as características escolhidas 
para a operação. 

De acordo com o pre-
sidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, “as novas condi-
ções objetivam trazer maior 
atratividade do produto ao 
cliente, sendo uma linha de 
crédito comercial com taxas 
de juros menores e prazos 
maiores”. Segundo ele, “é 
uma excelente oportunidade 
para as famílias realizarem 
investimentos ou readequa-
rem seu endividamento de 
curto prazo, que possui juros 
mais altos” (AI/Caixa).

entre Sistema de Amorti-
zação Constante – SAC ou 
Sistema Francês de Amor-
tização – PRICE. As novas 
condições e taxas de juros 

valem para novos contratos 
e estarão vigentes a partir 
desta segunda-feira (3).

O cliente pode realizar 
simulações pelo site (www.

Recuperação da indústria paulista 
seguiu firme em junho

variações. O indicador marcava 47 pontos e avançou para 47,7 
pontos em julho. Leituras abaixo dos 50 pontos indicam níveis 
de estoques acima do desejado. 

O indicador emprego foi atenuado após o crescimento apon-
tado na última divulgação. Caiu de 51,3 pontos em junho para 
50,1 pontos no mês corrente. Próximo dos 50 pontos, indica 
constância do nível emprego para este mês. Apesar do avanço 
de 3,7 pontos no mês, o componente investimentos permanece 
no campo de retração. O índice fechou em 39,5 pontos, o que 
indica que a retomada do investimento acontecerá somente 
após maiores aumentos das vendas (AI/Fiesp-Ciesp). 

Huawei supera Samsung e se torna líder mundial em celulares
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Como evitar uma 
bolha de inadimplência 

no mercado?

Seis em cada dez 
brasileiros deixaram 
de pagar alguma 
conta no mês de 
maio por causa da 
pandemia

Entre os mais afeta-
dos pela crise está a 
parcela da população 

que recebe até dois salá-
rios mínimos. O acúmulo 
de dívidas vai se tornando 
inevitável e a inadimplência 
tende a crescer ainda mais 
nos próximos meses. Como 
evitar que essa dívida se tor-
ne impagável? A pandemia 
jogou luz sobre uma grande 
parcela da população que, 
até então, não aparecia nas 
estatísticas oficiais. 

A informalidade, no Brasil, 
é gigantesca e a burocracia 
estatal é um entrave ao 
ingresso de grande parte 
dos informais na formalida-
de. No que diz respeito ao 
comércio e prestadores de 
serviços formais, o retorno 
às atividades ainda não foi 
suficiente para recompor 
as perdas do período de 
inatividade imposto pelas 
medidas de prevenção à 
Covid-19. 

A retomada é lenta e a 
incerteza quanto à evolução 
da pandemia, no curto e mé-
dio prazo, contribui para a 
diminuição do consumo e de 
investimentos nas empresas 
e em novos negócios. Muitos 
negócios fecharam e tantos 
outros ainda irão fechar, o 
que acarreta em demissões.

Estamos falando sobre 
a relação entre consumo, 
trabalho e renda, questões 
diretamente relacionadas. 
A reabertura do comércio 
permitiu que as pessoas 
voltassem às ruas, visitas-
sem salões de beleza, bares 
e restaurantes. Porém, 
além do medo provocado 
pelo vírus ainda em circu-
lação, também é necessário 
considerar a redução da 
renda de boa parte das 
famílias. 

Mais de 1 milhão de 
brasileiros perderam o 
emprego em maio, como 
consequência da pande-
mia. Com menos posses e 
a incerteza do amanhã, a 
tendência é consumir cada 
vez menos e, consequente-
mente, experimentarmos 
uma retração na economia, 
dificultando ainda mais a 
saída da crise.

Antes de mais nada, é 
preciso que o cidadão re-
veja seu próprio orçamento, 
cortando ou, ao menos, 
diminuindo as despesas 
menos essenciais, focando 
em itens básicos para a so-
brevivência, como alimen-

tação, moradia e saúde. É 
preciso fazer uma avaliação 
das contas mensais: quanto 
é gasto com água, energia e 
aluguel, despesas fixas que 
não podem ser eliminadas. 

Essa base mensal de gas-
tos dará a noção necessária 
para que o cidadão entenda 
quanto pode gastar. Depois, 
é o momento de analisar as 
dívidas e entrar em contato 
com seus credores, para 
verificar a possibilidade de 
renegociação.

Na relação entre empre-
sas e consumidores deve 
prevalecer o bom senso e a 
razoabilidade, especialmen-
te nesse momento de pan-
demia. A mesma empresa 
que cobra dos seus clientes 
pode estar em dívida com 
fornecedores. O momento 
não é fácil para ninguém. 
O custo da inadimplência 
pode ser mitigado com o 
oferecimento de descontos 
e parcelamentos das dívidas 
em aberto. 

Com isso, pode-se via-
bilizar a continuidade dos 
negócios e, consequen-
temente, a circulação de 
riqueza. Uma negociação 
eficiente evitará os riscos 
de uma disputa judicial, que 
envolve custos e tempo, e 
fortalecerá a relação entre 
cliente e fornecedor.

Enquanto ainda não te-
mos uma previsão de volta 
à normalidade, devemos 
investir na sobrevivência 
das empresas. O Governo 
deveria se preocupar em 
fazer chegar às pequenas 
e médias empresas linhas 
de crédito mais acessíveis 
que as oferecidas pelos 
bancos, já que são elas as 
responsáveis pela maior 
parte dos empregos ge-
rados. 

Do ponto de vista jurí-
dico, além da negociação 
amigável das dívidas, as 
empresas que não forem 
mais capazes de honrar 
com os seus compromissos 
ainda podem contar com a 
recuperação judicial, que 
é um instrumento impor-
tante para a sobrevivência 
daqueles negócios que 
demonstrem capacidade 
efetiva de retomada, após 
a negociação das dívidas 
com os seus credores sob 
supervisão do Judiciário.

Ter paciência e compre-
ender o momento de difi-
culdade que todos estamos 
passando é o que pode 
nos unir e nos fortalecer 
nessa crise. Negociação 
é a palavra-chave para 
empresas, fornecedores e 
consumidores.

(*) - É advogado e líder 
da área cível do escritório Marcos 

Martins Advogados 
(www.marcosmartins.adv.br).

Mário Conforti (*)

Protocolos de higiene protegem consumidor e empresário.

O retorno ao trabalho físico é uma agenda estratégica para fim 
de continuidade dos negócios.
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O mercado de alimentos e bebidas no Brasil movi-
menta cerca de R$ 650 bilhões por ano, de acordo 
com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos 
(Abia). Com a pandemia, a associação aponta que o 
setor de food service teve uma paralisação abrupta de 
60% de toda a cadeia produtiva por causa do Corona-
vírus, desde os restaurantes até os distribuidores e a 
indústria. Funcionando apenas por meio de entregas, 
os estabelecimentos diminuíram a vendas de refeições 
e interromperam o atendimento ao público. 

Para reverter esse quadro,  pequenos, médios e até 
grandes empresários tentam garantir suas vendas 
usando a criatividade. Com o futuro ainda incerto, a 
retomada da economia do setor pode depender das 
mudanças de comportamento dos consumidores. Se-
gundo Leonardo Almeida, fundador da Menu - startup 
que abastece os restaurantes conectando os principais 
distribuidores e indústrias do mercado food service, 
esse mercado terá que se adaptar para receber o pú-
blico pós pandemia. 

“Muitos negócios já se reinventaram durante a qua-
rentena, seja no atendimento ou no tipo da venda de 
produto. O mercado food service vai voltar a faturar, 
mas algumas mudanças são essenciais para os negó-
cios continuarem funcionando depois desse período”, 
afirma.

Confira algumas tendências para o setor com a rea-
bertura dos comércios e estabelecimentos food service:
 1) Vendas por meio de delivery - As vendas por 

meio de entregas continuam sendo a melhor opção. 
Mesmo com a reabertura dos comércios após a 
pandemia, muitas pessoas ainda não vão se sentir 
inseguras para frequentar locais públicos. Por isso, 
cardápios digitais e kits de refeições completas, 
por exemplo, são mais atrativas para aqueles que 
buscam a experiência na hora comer, mesmo em 
casa. 

 2) Novas tecnologias aproximam restaurante 

Leticia Silveira (*)

Já parou para se perguntar como 
estabelecer o melhor relacionamento 
com o seu cliente? 

Na sociedade atual, os clientes estão 
sempre muito conectados com diversas 
novidades do mercado por meio da 
internet e dos aparatos tecnológicos, 
então, uma forma de criar bons víncu-
los é levando informações relevantes, 
como novas estratégias competitivas, 
sugestões de serviços que ajudem a 
aumentar as oportunidades de venda 
ou soluções que garantam uma maior 
performance. 

Mas, antes, é preciso construir con-
fiança e empatia nas relações para 
fidelizar os clientes que contratam 
produtos e serviços digitais. É funda-

mental conhecer o mercado de atuação 
dos clientes, os desafios e as novidades 
do setor. Desta forma, além de demons-
trar sua experiência no nicho e gerar 
mais confiança, você poderá encontrar 
oportunidades para agregar serviços 
personalizados e montar um portfólio 
de soluções mais completo. O bom 
relacionamento gera confiança, pela 
preocupação contínua e atendimento 
de excelência para o aperfeiçoamento 
na performance dos clientes. 

Além disso, é preciso estar prepara-
do para atender diferentes perfis de 
cliente. Ter informações técnicas e de 
negócio em um mesmo atendimento 
melhora toda a experiência do cliente 
durante sua jornada. Ao iniciar um 
atendimento, é importante entender 
além do que está sendo informado pelo 

cliente, analisando os resultados que 
ele busca obter e direcionando para a 
melhor solução, seja através de uma 
estratégia ou produto. 

Para isso, investir no desenvolvimen-
to de técnicas de negociação, gestão 
de projetos simultâneos, experiência e 
sucesso do cliente tem feito cada vez 
parte da rotina de profissionais e em-
presas que oferecem serviços digitais. 
Estabelecer um contato constante e ter 
preocupação sincera nos resultados, 
enxergando além do código, permite 
gerar uma relação duradoura de par-
ceria ao demonstrar que, mais do que 
o desenvolvimento em si: o sucesso do 
cliente é seu maior projeto. 

(*) - É Analista de Marketing da Locaweb PRO 
(http://pro.locaweb.com.br/). 

Para garantir uma vol-
ta com os menores 
riscos possíveis, a EY 

desenvolveu um serviço de 
consultoria chamado “Retor-
no ao Trabalho”. A solução é 
um conjunto de ferramentas 
que ajudam organizações e 
equipes de Gestão de Pesso-
as a planejarem um retorno 
gradual e seguro aos locais 
de trabalho físicos dos fun-
cionários. 

O projeto é dividido em 
duas fases: transição, que 
diz respeito aos cuidados 
mais imediatos de segu-
rança, higienização, saúde, 
lotação dos espaços; e 
transformação, que busca 
conectar o novo formato 
à estratégia de negócios, 
identificando possíveis 
mudanças de portfólio e 
oportunidades. “O retorno 
ao trabalho físico não é 
problema apenas dos RHs, 
solucionado com políticas 
e processos. É uma agen-
da estratégica para fim de 
continuidade dos negócios”, 
afirma Marcelo Godinho, 
sócio-líder de consultoria 
em Gestão de Pessoas da EY. 

Em um primeiro momen-

Para além do retorno: por que investir 
na transformação dos negócios?

Com o afrouxamento da quarentena em diversas regiões do Brasil, muitas empresas já retornaram aos 
escritórios

necessários para sobreviver 
à pandemia e se fortalecer 
quando ela acabar. 

A ideia é pensar no port-
fólio atual e se ele está ade-
quado ao mundo digital, que 
já estava em curso e instalou-
se de vez na vida de milhões 
de pessoas. Nessa etapa, a 
EY ajuda os clientes a plane-
jar cenários, analisar riscos 
e identificar oportunidades 
de fusões e aquisições, a fim 
de aumentar a eficiência dos 
negócios. 

“Estamos passamos por 
uma ressignificação do 
trabalho, com adaptações 
para o longo prazo e para 
os impactos pós-pandemia. 
As ações que as empresas 
adotam hoje determinarão 
não apenas seu sucesso 
momentâneo, no período 
de transição, mas também 
a resiliência para o futuro. 
As organizações precisarão 
reimaginar completamente 
seu modelo de negócios e 
se transformar para pros-
perarem em um mundo 
pós COVID-19”, reforça 
Godinho. Fonte e mais in-
formações: (https://www.
ey.com/pt_br).

to, as empresas podem 
contar com aplicativos que 
geram diagnósticos tanto 
aos funcionários quanto às 
organizações sobre as con-
dições ideias de retorno. 
Por exemplo, todos os dias 
o colaborador responde 
a uma série de perguntas 
para saber se está com 
sintomas ou problemas de 
saúde. O app é chamado 
Covid Tracker e a própria 
EY já está utilizando em 
países onde a pandemia 
está mais controlada, como 
o Uruguai. São fatores como 
isolamento social, uso de 

equipamentos de proteção, 
máscara e disponibilização 
de álcool 70%. 

Para as empresas, a ferra-
menta comunica quanto do 
espaço físico total é necessá-
rio para acomodar parte da 
força do trabalho, as medidas 
e equipamentos de seguran-
ça para o trânsito seguro 
de pessoas. São analisadas 
sete dimensões para que o 
cliente compreenda se está 
pronto para voltar ou não. 
Já a fase de transformação 
conecta as empresas às suas 
estratégias, analisando quais 
habilidades e serviços são 

Novos hábitos podem influenciar 
bares, lanchonetes e restaurantes

do distribuidor - Com a quarentena, a exposição 
nas ruas diminuiu, por isso, algumas tecnologias 
têm auxiliado comerciantes na hora de abastecer 
seus estabelecimentos. É o caso da Menu, que, 
por meio de uma plataforma, conecta bares, piz-
zarias e restaurantes a grande distribuidores. Do 
computador ou de um celular, é possível comprar 
vários produtos e receber tudo em até 48 horas. 
A solução, que também ajuda na gestão de esto-
que, contribui liberando mais tempo para esse 
comerciante administrar o seu negócio. 

 3) Protocolos de higiene protegem consumidor e 
empresário - As relações não serão mais as mes-
mas, e os clientes estarão cada vez mais atentos 
às regras de higienização e segurança alimentar 
dos restaurantes. Por isso, a limpeza do local 
deverá ser cada vez mais constante, assim como 
os ambientes deverão estar sempre arejados e o 
espaçamento entre as mesas deverá ser maior. 
Algumas adaptações como as que separam os 
clientes entre uma mesa e outra já estão sendo 
adotadas em outros países e podem ser tendência 
também no Brasil.

Fonte e mais informações: (https://menu.com.br).
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Os desafios no relacionamento com o cliente

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MOISÉS FREITAS OLIVEIRA FILHO, profissão: copeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 19/10/1981, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Moisés Freitas Oliveira e de Antonia 
Maria Goes Oliveira. A pretendente: LUANA ROSA DE MELLO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 15/05/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Homero Francisco de 
Mello e de Marta Penha Rosa de Mello.

O pretendente: MARCELO VIEIRA, profissão: bancário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 12/12/1969, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Vieira e de Vilma Vieira. 
A pretendente: GISELLE GOMES IDALGO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 02/07/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Lucas Idalgo e de Maria Elineuza Gomes 
de Lima Idalgo.

O pretendente: MAGNO SANTOS DO NASCIMENTO, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 19/09/1978, residente e 
domiciliado em Cangaíba, São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira do Nascimento e de 
Maria das Graças Rodrigues dos Santos. A pretendente: JOSEFA JANE LIMA ROCHA, 
profissão: auxiliar de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: em Anadia, AL, data-
nascimento: 22/06/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Vasco da Rocha e de Albertina Angela Lima Rocha. Es
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1. CONTEXTO OPERACIONAL: 1.1. ORIGEM DAS RECEITAS: A Organi-
zação de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC constitui suas receitas, 
conforme seu estatuto social, mediante: a) auxílios, donativos, subvenções e 
doações que lhe forem feitas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada;
b) rendas de locações de bens próprios; c) rendas de contratos de parcerias 
com instituições públicas e privadas: d) indenizações, juros e remuneração de 
depósitos bancários; e) rendas provenientes dos atendimentos prestados, de 
forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 1.2. ORIGEM DAS 
DESPESAS: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC 
constitui e registra suas despesas, conforme art. 28 de seu Estatuto Social, da 
seguinte forma: a) Pelo custeio e manutenção de suas unidades; b) Gastos de 
administração e outros eventuais, bem como conservação, melhoria e amplia-
ção do seu patrimônio; c) Benefícios concedidos a título gratuito, que importem 
encargos para o patrimônio social. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRA-
ÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram concluídas e auto-
rizadas pela Administração para divulgação em 18 de Maio de 2020, sendo 
elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade, con-
siderando também os aspectos a serem observados por entidades sem finalida-
de de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lu-
cros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade 
e em observação à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade para Pequenas e Mé-
dias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal 
de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos, incluin-
do a legislação societária. 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁ-
BEIS: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons-
trações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas 
de modo consistente nos exercícios apresentados. 3.1. Reconhecimento das 
despesas e receitas: As despesas e receitas são reconhecidas, respeitando o 
Princípio da Competência, exceto as doações que são registradas no momento 
do efetivo recebimento. As receitas são registradas somente quando há aumen-
to nos benefícios econômicos futuros relacionados a um aumento no ativo ou 
diminuição no passivo e quando elas puderem ser confiavelmente mensuradas. 
3.2. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis em 
conformidade com NBC-TG-1000 requer o uso de certas estimativas contábeis 

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA - OSEC
CNPJ nº 62.277.207/0001-65

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em Reais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Valores expressos em Reais)

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

ATIVO 2019 2018
CIRCULANTE 1.092.074 1.229.986 
Caixa e equivalentes (nota 3.5) 1.089 947 
Créditos a receber (nota 3.7) 1.043.476 1.188.530 
Estoques (nota 3.8) 44.959 38.151 
Despesas Antecipadas (nota 3.6) 2.550 2.358 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 60.913.149 61.817.482 
Depósitos e cauções (nota 3.9) 568.366 577.377 
Tangível líquido (nota 3.10) 57.809.424 58.704.746 
Intangível líquido  (nota 3.10) 2.535.359 2.535.359 
  
  

  

  
  
TOTAL ATIVO 62.005.223 63.047.468 

PASSIVO 2019 2018
CIRCULANTE 9.057.004 6.379.132 
Salários e encargos sociais (nota 3.12) 28.413 25.290 
Férias e encargos sociais (nota 3.12) 944.776 975.269 
Fornecedores (nota 3.14) 147.923 108.913 
Impostos, taxas e contribuições a pagar (nota 3.17) 240.099 235.980 
Outras contas a pagar (nota 3.16) 369.231 114.594 
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 7.326.562 4.919.086 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 89.626.456 92.693.854 
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 30.684.467 29.821.642 
Contingências trabalhista e fiscal (nota 3.15) 58.938.535 62.872.212 
Outras Contas a Pagar (nota 3.16) 3.454 
PASSIVO A DESCOBERTO  (nota 7) (36.678.237) (36.025.517)
Patrimônio social 20.000 20.000 
Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968 50.109.968 
Déficit Acumulado (86.120.281) (87.565.783)
Déficit/Superavit Exercício (687.924) 1.410.297 
TOTAL PASSIVO+PASSIVO A DESCOBERTO 62.005.223 63.047.468 

 2019 2018
 RECEITAS OPERACIONAIS 20.836.776 16.627.821 
 Com atividades de saúde 18.186.100 14.537.096 
 Com convênios 18.186.100 14.537.096 
 Outras receitas 2.650.676 2.090.725 
 Com locações 775.785 378.428 
 Com renúncia fiscal (nota 6.1) 568.857 447.474 
 Gratuidades (nota 6.3) 1.246.034 1.204.823 
 Trabalho voluntário (nota 8) 60.000 60.000 
 DESPESAS OPERACIONAIS 21.524.702 15.217.524 
 Pessoal 1.246.034 1.204.824 
 Serviços 3.315.136 5.865.947 
 Administrativas 5.200.051 4.864.688 
 Materiais 129.164 128.164 
 Tributárias 233.845 5.355 
 Depreciações e amortizações (nota 3.10 ) 953.897 1.078.277 
 Despesas financeiras líquidas 8.571.684 357.973 
 Com renúncia fiscal (nota 6.1) 568.857 447.474 
 Gratuidades (nota 6.3) 1.246.034 1.204.823 
 Trabalho voluntário (nota 8 ) 60.000 60.000 
 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (687.926) 1.410.297 

 2019 2018
  SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (687.926) 1.410.297 
 RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (687.926) 1.410.297 

 Patrimônio Social Ajuste de Avaliação Patrimonial Déficit Acumulado Déficit Exercício Total
Saldo em 31/12/2017 20.000 50.109.968 (62.289.802) (24.995.815) (37.155.650)
Ajustes de exercícios anteriores - - (280.165) - (280.165)
Deficit do exercício - - - 1.410.296 1.410.296 
Resultado do exercício anterior - - (24.995.815) 24.995.815 -   
Saldo em 31/12/2018 20.000 50.109.968 (87.565.782) 1.410.296 (36.025.519)
Ajustes de exercícios anteriores (nota 5) - - 35.205 - 35.205 
Superavit do exercício - - - (687.924) (687.924)
Resultado do exercício anterior - - 1.410.296 (1.410.296) -   
Saldo em 31/12/2019 20.000 50.109.968 (86.120.281) (687.924) (36.678.237)

 1) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
 a) Resultado líquido ajustado 301.178 2.208.409 
 (-) Déficit líquido do exercício (687.924) 1.410.297 
 (+) Depreciação 953.897 1.078.277 
 (+/-) Ajuste Imobilizado - -
 (+/-) Ajuste de exercícios anteriores 35.205 (280.165)
 b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo 
 (circulante + não circulante) 147.065 137.223 
 (Acréscimo) de Adiantamentos 145.054 195.655 
 (Acréscimo)/Decréscimo de Outros Créditos -   
 (Acréscimo)/Decréscimo de Estoques (6.808) 6.955 
 (Acréscimo)/Decréscimo de Despesas antecipadas (192) 116.698 
 (Acréscimo)/Decréscimo de Depósitos e Cauções 9.011 (182.085)
 c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo 
 (circulante e não circulante) (389.526) (2.329.410)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Parcelamento de impostos
  - não circulante 866.279 (4.706.301)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Parcelamento 
 de impostos - circulante 2.407.475 373.500 
 Acréscimo/(Decréscimo) de Provisão para 
 contingências trabalhistas (3.933.677) 1.982.704 
 Acréscimo/(Decréscimo) de Processos Trabalhistas - -
 Acréscimo/(Decréscimo) de Impostos, taxas e contribuições 4.119 (32.013)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Fornecedores 39.010 (83.979)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Salários e encargos sociais 3.123 (851.258)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Provisão férias e encargos sociais (30.493) 875.057 
 Acréscimo/(Decréscimo) de Outras contas a pagar 254.638 112.880 
 d) Caixa Proveniente das operações (a + b + c) 58.717 16.222 
 2) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (58.575) (16.196)
 (-) Aquisições, ajuste e estorno de Imobilizado e Tangível (58.575) (16.196)
 (+/-) Baixas e extorno de Imobilizado - -   
 3) Variação das disponibilidades ( 1+ 2 ) 142 26 
 Caixa e equivalentes no caixa no início do período 947 921 
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1.089 947 
Variação Disponível 142 26 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Valores expressos em Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (passivo a descoberto) - Valores expressos em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO 
Valores expressos em Reais

e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo 
de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações 
de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimati-
vas significativas para as demonstrações contábeis. 3.3. Ativo Circulante: O 
ativo circulante está demonstrado pelos valores de custo deduzidos, quando 
aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao valor recuperável. 
3.4. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações contábeis estão 
sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Organização. 3.5. 
Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem dinheiro em caixa, depósitos 
bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com liquidez imediata e risco 
insignificante de mudança de valor, que estão registradas pelo custo amorti-
zado, ou seja, pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos 
até a data do balanço. 3.6. Despesas Antecipadas: Refere-se a seguro a re-
alizar; 3.7. Créditos a receber: circulante e não circulante: Compostos por 
valores de convênios, saldos de venda de bens e direitos anteriormente regis-
trados no ativo permanente e de contratos de locações; 3.8. Estoques: São 
avaliados pelo custo médio de aquisição e não excedem ao valor de mercado; 
Estoques 2019 2018
Materiais de Escritório 14.431 12.588
Materiais de Copa e Cozinha - -
Materiais Hospitalares 25.361 23.901
Materiais para Animais e Agrícolas - -
Outros Materiais 5.166 1.662
Totais 44.959 38.151
3.9. Depósitos e cauções: Substancialmente compostos por depósitos ju-
diciais; 3.10. Ativo Imobilizado e Intangível: Estão demonstrados ao custo 
histórico de aquisição, deduzido das depreciações, que são calculadas pelo 
método linear, conforme as taxas de expectativas de vida útil dos bens. A 
Administração entende que não há indícios de desvalorização relevante dos 
bens que compõe esse grupamento, em decorrência não foram feitos ajustes 
do valor de recuperação do ativo, nos termos do Pronunciamento Técnico 
CPC 01. Durante 2019 houveram adições do imobilizado no grupo dos bens 
intangíveis no valor de R$ 58.575,00.  A depreciação total referente ao exer-
cício de 2019 foi de R$ 953.986,00  A seguir demonstramos os saldos das 
contas no final do exercício: 

são constituídas com base na remuneração dos empregados, incluindo as 
férias vencidas e proporcionais e os encargos sociais correspondentes. 3.13. 
Parcelamento de impostos: circulante e não circulante: contemplam o 
parcelamento de IPTU e o REFIS IV, conforme tabela abaixo:     
 Curto Prazo Longo Prazo  Total de 2019  Total de 2018
REFIS IV 2.231.868 1.881.564 4.113.432 6.722.255
PERT-PGFN 4.886.181 28.731.280 33.617.462 27.749.333
IPTU 208.512 71.622 280.135 269.140
TOTAL 7.326.561 30.684.467 38.011.028 34.740.728
3.14. Fornecedores: Compostos substancialmente por contratação de servi-
ços de consultoria e assessoria jurídica e obrigações comerciais cujo total foi 
de R$ 147.923 em 2019. No final do exercício social, 3.15. Provisão para Con-
tingências: A OSEC é parte em diversos processos de natureza de ordem 
trabalhistas, cíveis, fiscais e outras exigibilidades de âmbito federal que se en-
contra em diferentes fases processuais. A Administração avalia individualmen-
te o risco desses processos com base na opinião dos seus assessores jurídi-
cos, constituindo provisionamento somente quando as perdas são prováveis.
Natureza Valor da causa Valor provisionado (perdas prováveis)
Trabalhistas 3.079.682 4.158.344
Civil 76.957,883 54.780.189
Total em R$ 80.037.565 58.938.534
3.16. Outras contas a pagar: Refere-se a obrigações e empenhos com ór-
gão governamentais e prestação com serviços médicos de autônomos.
Descrição 2019 2018
Valor não identificado 3.454 -
Custas processuais - -
Contas a pagar 369.231 114.593
Convênios médicos - -
Total em R$ 372.685 114.593
3.17. Impostos, Taxas e Contribuições a pagar: Refere-se a impostos reti-
dos sobre serviços e folha de pagamento a pagar.
Descrição 2019 2018
Imposto Renda Retido 179.230 177.563
ISS Retido 3.325 3.299
INSS  Retido 25.310 25.188
Pis/Cofins/IR Retido 32.234 29.930
Total em R$ 240.099 235.980
4. COBERTURA DE SEGUROS: A OSEC mantém seguros com a finalidade 
de atender as medidas preventivas cabíveis, em valor considerado suficiente 
para a cobertura de sinistros que possam ocorrer e, por isso, a administração 
julga que não haverá impedimento e/ou descontinuidade das atividades de 
saúde e de assistência social da Instituição. 5. AJUSTE DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES: Os ajustes de exercícios anteriores identificados em 2019 
foram diretamente deduzidos das contas de déficits acumulados da entidade, 
integrante do patrimônio líquido e decorreram substancialmente por erros de 
avaliação de contingências passivas, processos desconhecidos, deficiência 
dos controles internos no total líquido de R$ 35.205,00 mil. 6. RENÚNCIA 
FISCAL E AÇÕES DE GRATUIDADE: 6.1. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: A 
OSEC está enquadrada como entidade Imune, na condição de Associação 
Civil, sem fins lucrativos, conforme artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Cons-
tituição Federal e artigos 9º e 14º do Código Tributário Nacional – CTN. O 
valor da isenção usufruída frente à COFINS apurada pela Entidade foi re-
gistrado contabilmente como renúncia fiscal para atendimento das normas 
contábeis vigentes e no exercício de 2019 foi de R$ 568.856 (quinhentos e 
sessenta e oito reais e oitocentos e cinquenta e seis centavos) 6.2. FORMA-
LIDADES COM ÓRGÃOS REGULAMENTADORES: A OSEC tem registro 
no Conselho Estadual de Assistência Social-CONSEAS, sob o nº. 0038/
SP/99 e Organização Social-O.S. pela Prefeitura do Município de São 
Paulo em 13/08/2007, D.O.C. de 16/08/2007, PA-Processo Administrativo 

nº. 2007.0.206.088-3. 6.3. AÇÕES DE GRATUIDADE : A partir do exercício 
de 2018 a OSEC passou a implementar ações de gratuidade (filantropia) 
por intermédio de ações e projetos próprios, não vinculados à Certificação 
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Assim, e mesmo 
sem usufruir da imunidade tributária frente às contribuições sociais (vez que 
recolheu em 2019 a integralidade da cota patronal e demais contribuições 
a cargo do empregador), a OSEC realizou  atendimentos durante o ano de 
2019 de forma gratuita e, em 2018, 9.533 atendimentos gratuitos.  O valor 
das gratuidades concedidas em 2019 somaram R$ 1.246.034 em as sistência 
social, conforme demonstrado abaixo:
Atendimentos 2019 Part. 2018 Part.
Gratuidades 10.609 100,00% 9.533 100,00%
SUS
Totais 10.609 100,00% 9.533 100,00%
7. PASSIVO A DESCOBERTO: O Patrimônio Líquido é apresentado em 
valores atualizados e compreende a somatória do Patrimônio Social Inicial, 
acrescido ou decrescido dos valores das reavaliações e ajustes de avaliação 
patrimonial dos superávits ou déficits acumulados e do resultado do exer-
cício. Em 31 de dezembro de 2019 apurou um patrimônio liquido negativo 
(passivo a descoberto) da ordem de R$ 36.678.237,00.  Referido saldo de-
corrente do endividamento elevado de contingências legais e tributárias, mas 
que vem sendo reduzido conforme destacado no Plano de Ação adotado pela 
Administração. 8. TRABALHO VOLUNTÁRIO: A Resolução CFC Nº 1.409, 
de 21 de setembro de 2012, que aprovou a NBC ITG 2002 – Entidade sem 
Finalidade de Lucros, determina que o trabalho voluntário deve ser reconhe-
cido pelo valor justo da prestação do serviço recebido. A OSEC implantou 
controles internos apurando um valor de R$ 60.000,00 no ano de 2018 e em 
2019 o valor anual relativo a serviço voluntário foram de R$ 60.000,00. 9. 
PLANO DE AÇÃO: Em 2019 a Administração adotou diversas ações sanea-
doras para resgatar o equilíbrio econômico e financeiro, reduzindo o quadro 
funcional, amortizando todos empréstimos, revisando os saldos em aberto 
de obrigações comerciais antigas e prescritas, com fundamento no § 5º do 
artigo 206 do Código Civil Brasileiro assessorada pelo departamento jurídico 
em confronto com a provisão de contingências e ações de cobrança. A ma-
nutenção de busca de novas parcerias estratégicas contribuiu significativa-
mente para redução de gastos com compras e manutenção do negócio, sem 
deixar de atender seus objetivos sociais, materializado através do Convênio 
celebrado em 20 de abril de 2016 e publicado no Diário Oficial do Município 
de São Paulo (DOM-SP) em 05 de maio de 2016 entre a OSEC e o Município 
de São Paulo, conforme processo nº 2016-0.095.671-4/SMS-G/Assessoria 
Jurídica/PMSP/SMS/CRS publicado no Diário Oficial, no qual a Secretaria 
Municipal da Saúde assumiu a implementação do Hospital Dia Rede Hora 
Certa, por meio da cessão gratuita do imóvel em que está localizado o Com-
plexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda, tendo vigência prevista de 1º de junho 
de 2016 até 31 de maio de 2022. Além disso, a OSEC manteve o Convênio 
celebrado em 05 de abril de 2011 e aditivos posteriores com apoio estru-
turado da UNISA, onde obteve exclusividade de campos para estágio e/ou 
internato aos residentes e estagiários dos diversos cursos da área da saúde 
da Universidade Santo Amaro nas dependências do Hospital HEWA, que por 
sua vez, reembolsará as despesas de manutenção da OSEC.

Odair Vilano-Diretor - Presidente - CPF 101.469.208-30
Regiane Maria Rios Pinheiros - Contadora - CRC1SP269225/O-1

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A Administradores e Acionistas da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊN-
CIA E CIDADANIA - OSEC. São Paulo-SP. Opinião com Ressalva. Examinamos 
as demonstrações contábeis da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E 
CIDADANIA-OSEC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima 
referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADA-
NIA - OSEC em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião com Ressalvas: 1. FALTA DE TESTES 
DE RECUPERABILIDADE - “IMPAIRMENT”: Não apresentação dos testes do valor 
recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo imobilizado e investimentos: 
Não nos foram apresentados os testes de valor recuperável de ativos “impairment” 
dos bens do ativo Tangível cujo saldo era de R$ 57.809.424 em 31/12/2019 e Ativo 
Intangível com saldo de R$ 2.535.359 também em 31.12.2019, não nos permitindo 
a análise da recuperabilidade desses ativos nas operações normais da ORGANIZA-
ÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA - OSEC e a eventual necessidade 
de constituição de provisão. Nos termos da nota explicativa nº 3.10, o imóvel matricula 
nº 160.287 situado a Rua Prof.º Eneas de Siqueira Neto nº 340, cujos valores estão 
transcritos abaixo, encontra-se hipotecado em garantia de dívidas tributárias.
  R$ R$ 2019
Descrição    Taxa anual  Depr. 
das Contas Depreciação  Custo  Acumulada Líquido 
Bens Tangíveis   67.871.240,60 -10.456.166,95 57.415.073,65
Terrenos   35.466.943,56   35.466.943,56
Edificações 4% 32.404.297,04 -10.456.166,95 21.948.130,09
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “ Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalva.  Ênfase: 1. Contexto Operacional: 
As demonstrações financeiras acima referidas foram preparadas de acordo com prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a uma instituição em atividade normal, 
as quais pressupõem a realização dos ativos, bem como a liquidação das obrigações 
no curso normal dos negócios. A  ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E 
CIDADANIA - OSEC, tem missão institucional de contribuir para a educação e saúde 
obtendo recursos de: a) auxílios, donativos, subvenções e doações que lhe são fei-

tas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas de locações de bens 
próprios; c) rendas de contratos de parcerias com instituições públicas e privadas: d) 
indenizações, juros e remuneração de depósitos bancários; e) rendas provenientes 
dos atendimentos prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento de suas 
unidades. São esses recursos que garantem o pagamento das contas a pagar (Nota 
Explicativa n° 1), portanto a entidade é uma empresa privada. Nossa conclusão não 
contem modificação em função deste assunto. 2. CONTINUIDADE OPERACIONAL: 
Constata-se uma situação financeira de desconforto operacional da OSEC, no exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2019, em relação ao exercício anterior, quais sejam: 
• Passivo a descoberto em 31.12.2019-R$ 36.678.237, com aumento de 9,05%, sen-
do que em 2018, era de R$ 36.025.518; • Capital Circulante Negativo em 2019-R$ 
7.964.930, aumentado negativamente em 54,68% comparado a 2018, que era nega-
tivo de R$ 5.149.146, • Defcit R$ (687.924) em 2019, em 2018, apresentou um lucro 
no valor de R$ 1.410.297. Outros assuntos: Auditoria do exercício anterior: Os 
valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentado 
para fins de comparação, foram anteriormente auditados por nós com relatório datado 
em 31 de maio de 2019, que conteve as seguintes modificações: 1. INVENTÁRIO 
FÍSICO DOS ESTOQUES: A auditoria independente não acompanhou a contagem 
física oficial dos estoques correspondente aos saldos em 31 de dezembro de 2018 no 
valor de R$ 38.151,21, também não foi possível realizar procedimentos alternativos 
de auditoria objetivando validar a contagem dos estoques referentes aos saldos em 
31 de dezembro de 2018. 2. FALTA DE TESTES DE RECUPERABILIDADE - “IM-
PAIRMENT”: Não apresentação dos testes do valor recuperável de ativos “impair-
ment” dos bens do ativo imobilizado e investimentos: Não nos foram apresentados 
os testes de valor recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo Tangível cujo 
saldo era de R$ 58.704.745,72, em 31/12/2018 e Ativo Intangível com saldo de R$ 
2.535.358,78 em 31.12.2018, não nos permitindo a análise da recuperabilidade des-
ses ativos nas operações normais da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA 
E CIDADANIA-OSEC e a eventual necessidade de constituição de provisão. Nos ter-
mos da nota explicativa nº 3.10, o imóvel matricula nº 160.287 situado a Rua Prof.º 
Eneas de Siqueira Neto nº 340, cujos valores estão transcritos abaixo, encontra-se 
hipotecado em garantia de dívidas tributárias.
     R$ R$ 2018
Descrição    Taxa anual  Depr. 
das Contas Depreciação  Custo  Acumulada Líquido 
Bens Tangíveis   67.871.240,60 -9.572.032,52 58.299.208,08
Terrenos   35.466.943,56 0 35.466.943,56
Edificações 4% 32.404.297,04 -9.572.032,52 22.832.264,52
3. A Administração da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA 
-OSEC, está em andamento com o processo de adequação aos Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs), Normas Internacionais e Lei 11.638/07 e todos os pronunciamen-
tos que não foram observados neste exercício e que possam gerar efeitos relevan-
tes de ajustes nas demonstrações contábeis, deverão ser adotados em exercícios 
seguintes. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 

normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outras informações que 
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Adminis-
tração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem 
o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, e somos re-
queridos a comunicar esse fato. Conforme descrito na seção “Base para opinião com 
ressalva” acima, não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficien-
te sobre o valor contábil dos Estoques, Ativo Imobilizado, Clientes e Fornecedores. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações.  Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 

profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.  
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-
vida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a 
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das  demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneiras compatíveis com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança/administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também 
aos responsáveis pela governança/administração declaração de que cumprimos com 
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis 
pela governança/administração, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício cor-
rente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgações públicas do assunto, ou quando, em circunstâncias extre-
mamente rara, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso re-
latório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 21 de junho de 2020. 
 Tecnoaud Auditores Independentes S/S - CRC 2SP016646/O-4

José Ribamar Tavares Torres da Silva-CRC 1SP 127013/O-4

Senhores Associados e Membros do Conselho Fiscal: A Administração 
da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC, submete 
a sua apreciação as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 
de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas na forma da 
legislação vigente, em atendimento as disposições legais e estatutárias.1. 
Identificação: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - 
OSEC é uma associação civil de direito privado, sem objetivos econômicos, 
com finalidade não lucrativa e de prestação de serviços na área de saúde, 
fundada em 28/06/1968, com seus atos constitutivos registrados e arqui-
vados no Cartório de 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
Capital do Estado de São Paulo, detentora dos seguintes títulos, registros e 
cadastros: (a) Utilidade Pública Federal, Processo Ministério da Justiça nº. 
010.813/74, fundamentado na Lei nº. 91 de 28/08/1935 e regulamentado pelo 
Decreto nº. 50.517 de 02/05/1961 e pelo Decreto de 25/05/1992, publicado 
no Diário Oficial da União em 26/05/1992; (b) Utilidade Pública Estadual, 
Lei nº. 309 de 08/07/1974, publicada no Diário Oficial do Estado de São Pau-
lo de 09/07/1974; (c) Utilidade Pública Municipal, Decreto nº. 37.787 de 
06/01/1999, Diário Oficial do Município de 07/01/1999; (d) Registro no Con-
selho Estadual de Assistência Social-CONSEAS, sob o nº. 0038/SP/99;
(e) Organização Social-O.S. pela Prefeitura do Município de São Pau-
lo em 13/08/2007, D.O.C. de 16/08/2007, PA - Processo Administrativo nº. 

2007.0.206.088-3. 2. Das Finalidades: A Organização de Saúde com Ex-
celência e Cidadania - OSEC tem por finalidades o que segue: a) promover 
a saúde por meio de parcerias públicas e privadas; b) promover a saúde 
particular, respeitando os termos e condições de seu caráter filantrópico, 
nos termos da lei; c) estimular pesquisas na área de saúde, por meio de 
parcerias públicas e/ou privadas; d) Estimular a educação, através de parce-
rias com Instituições de Ensino que atuem na esfera da saúde; e) promover 
assistência social e filantrópica, em seu sentido lato, diretamente, mediante 
criação de núcleos comunitários, e unidades de assistência à saúde, ou 
supletivamente, por meio de colaboração com entidades já existentes, asses-
sorando-as em suas necessidades; f) concorrer para o desenvolvimento da 
solidariedade humana, mediante o aperfeiçoamento do homem e a preser-
vação da Natureza, inspirada nos princípios cívicos, sociais e democráticos; 
g) locação e administração de bens móveis e imóveis próprios; h) outras 
atividades de relevante interesse social. 2.1 Legislação: As Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as orientações contidas 
na Resolução CFC nº 1.409/12-ITG 2002. 3. Do Histórico: A Organização 
de Saúde com Excelência e Cidadania-OSEC foi fundada em 28 de junho 
de 1968, com objetivo de cumprir seu papel social e, ao longo dos anos, 

subordinou as suas atividades e ações ao pleno exercício e cumprimento 
de suas finalidades estatutárias vigentes, buscando, em toda a sua história, 
atender a comunidade carente do seu entorno, fazendo parte do cenário da 
região e participando das ações de saúde locais. 3.1. Prestação de Contas: 
As atividades beneficentes desenvolvidas pela OSEC, no decorrer de 2019 e 
de 2018, foram registradas, de forma detalhada, no Relatório de Atividades 
realizadas. 4. Estrutura Voltada Para Assistência a Saúde: 4.1. Complexo 
de Saúde Dr. Wladimir Arruda-HEWA é a unidade da OSEC, a qual oferece 
consultas em especialidades médicas, exames diagnósticos e procedimentos 
de baixa e média complexidade, bem como encaminhamento para outras es-
pecialidades médicas via sistema SIGA. O Complexo de Saúde Dr. Wladimir 
Arruda - HEWA, na modalidade de hospital dia, funcionaram em conjunto 
para desenvolvimento das atividades de saúde até junho de 2016, com as 
seguintes unidades: Centro de Saúde Escola Dr. Ananias Pereira Porto - CSE 
e Hospital Escola Dr. Wladimir Arruda - HEWA. O HEWA prestou serviços 
de saúde de alta qualidade, contando com profissionais de alto gabarito, 
em decorrência, principalmente, do convênio mantido com a Universidade 
de Santo Amaro - UNISA, para o desenvolvimento de atividades de inter-
nato do Curso de Graduação em Medicina e de Programas de Residência 
Médica, além de atividades de estágios dos cursos na área de saúde nas 
atuais dependência do HEWA. A estrutura do HEWA engloba parte do prédio 

e suas dependên cias atendem as exigências da Vigilância Sanitária, CRM 
e COREN, quanto a dimensões, luminosidade e tratamento de resíduos. A 
OSEC através do Termo de Cooperação celebrado com Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de junho de 
2016 cedeu seu imóvel para instalação de uma unidade de Hospital Dia da 
Rede Hora Certa da SMS/SP. A OSEC, desde julho de 2016, exerce suas 
atividades na área de saúde nas especialidades de pediatria, ginecologia 
e psiquiatria oferecida à população carente do entorno. O HEWA realizou o 
total de 10.609 atendimentos, no ano de 2019, segmentado atendimentos 
em Procedimento Ambulatorial, gratuitamente e sem o respaldo de recursos 
financeiros oriundos do SUS, exercendo a sua vocação de praticar a gratu-
idade em sua atuação, em todas as especialidades ambulatoriais. 5. Agra-
decimentos: A OSEC agradece aos senhores associados e aos membros 
do Conselho Fiscal, a todos os colaboradores diretos e indiretos, fornece-
dores, órgãos públicos, instituições educacionais e financeiras, pela parceria 
e a colaboração, reconhecendo as suas relevâncias para a condução dos 
projetos e continuidade da trajetória da Instituição no exercício de 2019. 

A Administração.

    2019 2018
 Taxa Anual Custo Depreciação e Amortização Líquido Líquido
IMOBILIZADO   89.910.298,09    (32.100.873,69) 57.809.424,40 58.704.745,72
Terrenos - 35.466.943,56                              -    35.466.943,56 35.466.943,56
Edificações 4 32.404.297,04    (10.456.166,95) 21.948.130,09 22.832.264,52
Benfeitorias Imoveis Terceiros 10 1.146.676,73      (1.146.473,39) 203,34 794,88
Máquinas e Equipamentos 10 8.064.533,94      (7.799.484,85) 265.049,09 281.721,87
Equipto. Médico-Cirurgico 10 1.310.373,61      (1.307.409,34) 2.964,27 15.727,66
Moveis e Utensilios 10 3.413.721,59      (3.361.554,94) 52.166,65 33.232,86
Obra de Arte 10 8.118,66                              -    8.118,66 8.118,66
Veículos 20 353.607,08          (353.607,08) 0,00 0,00
Computadores e Periféricos 20 5.527.172,08      (5.527.172,08) 0,00 0,00
Linhas Telefônicas - 65.848,74                              -    65.848,74 65.848,74
Acervo Bibliográfico 10 2.142.567,49      (2.142.567,49) 0,00 92,97
Acervo Radiofônico 10 6.437,57              (6.437,57) 0,00 0,00
INTANGÍVEIS   4.191.250,77      (1.655.831,99) 2.535.418,78 2.535.358,78
Marcas e Patentes 10 97.175,73            (97.115,73) 60,00 0,00
Pesquisa e Desenvolvimento - 2.535.358,78                              -    2.535.358,78 2.535.358,78
Software 20 1.558.716,26      (1.558.716,26) 0,00 0,00
3.11. Passivo Circulante: É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualiza-
ções monetárias incorridas. 3.12. Salários, Férias e Encargos Sociais: As obrigações salariais e encargos observam a competência e as férias a pagar 

Master Serviços Financeiros Ltda.
CNPJ nº 31.043.769/0001-10 - 1º RTDPJ: 450.923 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Os Srs. Sócios da Master Serviços Financeiros Ltda., em atendimento ao disposto nos Artigos 1.071 e 1.152 da Lei nº 
10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, ficam convocados a se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada em 07/8/2020, 
às 9:30 horas, em primeira convocação, a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 7ª da Medida Provisória nº 931/2020 
e Artigo 1.080-A da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, através da Plataforma Zoom, (Link de acesso: https://
zoom.us/j/91636887977?pwd=VXVnN3hITjJRMktzUklBMkpoSVQwUT09), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: Exercício da Opção de Compra pela Sociedade da totalidade das quotas do sócio Luciano Norio Yamada; e, conse-
quente Alteração do Contrato Social da Sociedade. São Paulo/SP, 28/7/2020. Marina D’Urbano Rocha - Administradora.

Master Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda.
CNPJ nº 30.888.106/0001-34 - 7º RTDPJ: 58.037 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Os Srs. Sócios da Master Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda., em atendimento ao disposto nos 
Artigos 1.071 e 1.152 da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, ficam convocados a se reunirem em Reunião de Sócios, 
a ser realizada em 07/8/20, às 9:00 horas, em 1ª convocação, a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 7ª da Medida 
Provisória nº 931/2020 e Artigo 1.080-A da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, através da Plataforma Zoom, (Link de 
acesso: https://zoom.us/j/98527713699?pwd=anVTZUJUUjJEZG1JeXd1WERKY2dvQT09), a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: Exercício da Opção de Compra pela Sociedade da totalidade das quotas do sócio Luciano Norio Yamada; e, con-
sequente Alteração do Contrato Social da Sociedade. São Paulo/SP, 28/7/2020. Marina D’Urbano Rocha - Administradora. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –

UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 041/2020. Processo n.º 
066/2020. Objeto: Execução de lombofaixas (Resolução CONTRAN n.º 738/2018) e 
lombadas transversais (Resolução Contran n.º 600/2016) conforme Plano de Trabalho 
do Termo de Convênio n.º 102/2019 – processo DETRAN-SP n.º 2523302/2019. 
Entrega das Propostas: a partir de 31/07/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 12/07/2020 às 09h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Edital disponível no site supra e na 
página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

Engenox Indústria e Comércio Ltda
CNPJ 62.166.467/0001-63- NIRE: 35.209.062.761

Convocação
Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, conforme
Capítulo VI do Contrato Social, a ser realizada no dia 10 de agosto de 2020, ás
17:00 horas na Rua Dr. Tomas Sepe, 523, bairro Sede, na cidade de Cotia, estado de
São Paulo, com a seguinte ordem do dia: a) Exclusão de Sócios; e b) Assuntos
Diversos. São Paulo, 30 de julho de 2020 - Administração.         (31/07, 01 e 04/08)

Carbon Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 20.936.677/0001-43 - NIRE: 35.228.644.002

Realizada em 13 de julho de 2020
Data, Local e Hora: 13/07/2020, às 13hs, na sede social, na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Presiden-
te Juscelino Kubitschek, n° 360, 4° andar, sala 51, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000. Convocação: 
Dispensada. Presença: Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. Mesa: Abrão 
Muszkat - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações aprovadas por 
unanimidade: Os sócios decidem consignar que o capital social é excessivo com relação ao objeto da So-
ciedade e aprovaram, a redução do capital social total em R$ 1.425.000,00, sendo que o capital social total 
atualmente é de R$ 8.357.553,70, passará a ser de R$ 6.932.553,70, a serem distribuídos da seguinte for-
ma: • You Inc Incorporadora e Participações S.A. recebe R$ 570.000,00. A You Inc Incorporadora e Parti-
cipações S.A. declara, neste ato, que já recebeu o valor acima e que não possui nada mais a reclamar da 
Sociedade com relação ao valor a ser recebido em razão da redução de capital; • Faray S.A. recebe R$ 
712.500,00, o qual será pago quando solicitado pela sócia. • Tambaqui Participações SPE Ltda. recebe R$ 
142.500,00. A Tambaqui declara, neste ato, que já recebeu o valor acima e que não possui nada mais a 
reclamar da Sociedade com relação ao valor a ser recebido em razão da redução de capital. A ata desta 
reunião deverá ser publicada para eventual manifestação de credores dentro de 90 dias de sua publicação. 
Após tal prazo, os sócios deverão celebrar a Alteração do Contrato Social da Sociedade para aprovar de 
forma definitiva e efetivar a redução de capital ora aprovada, nos termos do Artigo 1.084 do Código Civil. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a Ata, lida, aceita e aprovada. São Paulo, 13/07/2020. Mesa: Abrão 
Muszkat - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário, Sócios: You Inc Incorporadora e Participa-
ções  S.A. Diretores: Abrão Muszkat e Franco Gerodetti Neto; Faray S.A. Procuradores: Eduardo Martins 
Ribeiro e Rodney Cherine Chalaby; Tambaqui Participações SPE Ltda, Pedro Farjala Rocha - Diretor.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 55.951.552/0001-77
BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2019 (valores em reais)
ATIVO
Circulante
Caixa/Bancos 1.192,12
Aplicações Financeiras 26.738.821,32
Aluguéis a Receber 446.760,11
Estoque ( livros)  17.965,70
Adto Férias  4.666,00

 27.209.405,25
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Aplicações Indisponíveis 119.867,24
Depósitos Judiciais-IPTU 2.424.414,02

2.544.281,26
Permanente
Imobilizado 38.155.185,70
Depreciação Acumulada  (15.794.642,03)

22.360.543,67
Total do Ativo  52.114.230,18

PASSIVO
Circulante
Obrigações Trabalhistas  72.653,35

Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Valores em Caução 119.867,24
Litígio IPTU-Reembolso  1.782.989,04

 1.902.856,28
Patrimônio Liquido
Superávit Acumulado  36.021.028,31
Reserva de Reavaliação  11.921.968,81
Superávit do Período  2.195.723,43

 50.138.720,55

Total do Passivo  52.114.230,18
Demonstração do Resultado do Exercício
( 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2019)

Receitas
Receitas de Aluguéis  4.388.767,57
Receitas Financeiras  1.523.976,55

5.912.744,12
Despesas
Manutenção dos Imóveis - Renda  21.335,70
Manutenção Imóveis - Comodato  89.865,21
Manutenção dos Imóveis - Propriedade  46.146,24
 Seminário Presbiteriano JMC  1.981.112,00
Despesas de Pessoal  486.245,22
Depreciação  955.739,09
Despesas Gerais  134.078,07

 3.714.521,53
Despesas Financeiras  2.499,16
Superávit do Período  2.195.723,43

Marcos T. Otsubo - Contador - CRC/SP 156260
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição no uso de suas atribuicões legais e
estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Fundação,  relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, concluiu com base neste exame, que as referidas demonstrações refletem
adequadamente as situações financeira e patrimonial da Fundação, e por seus membros abaixo assinados,
recomenda a aprovação das contas. São Paulo, 12 de fevereiro/2020.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Orlando Silva França Jr.  Anízio Alves Borges Renato José Piragibe

DIRETORIA EXECUTIVA
José Wilton Teixeira Lima  José Francisco Hintze Jr. Fernando Carvalho

Diretor Presidente  Diretor Vice Presidente Diretor Financeiro

Centro Trasmontano de São Paulo 
CNPJ nº 62.638.374/0001-94

Edital de Convocação-Assembléia Geral Ordinária
Senhores Associados: Em conformidade com a Lei 14.010 2020, Capítulo III Artigo 5º, e com o artigo 47, inciso 
I, parágrafos 1º, 3ºe 5º do Estatuto Social, ficam V.Sas., convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordiná-
ria, a realizar-se no dia 12 de agosto de 2.020 (quarta-feira), às 19:15 horas, no Auditório da Sede, sito à Rua Ta-
batinguera, 294, 2ºandar-Centro-São Paulo/SP, a fim de deliberar o seguinte: Ordem do Dia: I) Leitura, discussão 
e aprovação da redação da Ata da Assembléia anterior; II) Leitura, discussão e aprovação do Parecer da Comis-
são Fiscal sobre as contas da Diretoria, Balanço e Previsão Orçamentária; III) Leitura e ciência do Relatório Anu-
al de Atividades da Diretoria Executiva; IV) Leitura, discussão e aprovação de assuntos de interesse da Entidade. 
A abertura dos trabalhos em primeira chamada far-se-á com a presença mínima de 200 (duzentos) associados e, 
não havendo número, a Assembleia instalar-se-á meia hora após com qualquer número, na forma do artigo 47, pa-
rágrafo 3º do Estatuto Social. Na expectativa de que o prezado associado compareça à Assembleia ora convoca-
da, prevalecemo-nos do ensejo para apresentar nossas “Cordiais Saudações”. Lembramos que para participar da 
citada Assembleia é indispensável a apresentação da Carteira Social e prova de quitação com a tesouraria. **Em 
virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID 19) e de acordo com o Decreto 64.959, ressaltamos que 
é OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA.***. São Paulo, 27 de julho de 2.020. Julio João Miranda-Presidente. 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 C
8E

6-
03

E1
-C

7A
A-

44
6F

.



Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 31 de julho de 20206

O Doutor em Contabilidade pela USP e Mestre em 
Contabilidade pela FECAP, coordenador do Núcleo 
de Apoio Fiscal e Contábil da FECAP (NAF) e pro-

fessor do Programa de Mestrado em Ciências Contábeis 
da FECAP, Tiago Slavov, elencou os principais pontos da 
mudança.  Confira as explicações do especialista: 

A unificação do Pis e Cofins é uma boa ideia? - Não 
é apenas uma boa ideia, mas uma urgência, considerando 
a complexidade atual das duas contribuições. Em resumo, 
a unificação simplifica 2 mil páginas de normas existentes 
sobre o PIS e COFINS, melhora a transparência para o 
cidadão de quanto está pagando de tributo, simplifica a 
emissão da nota fiscal (reduz de 52 para 9 campos no do-
cumento) e simplifica as obrigações acessórias (custo com 
profissionais tributários). 

Afora isso, afeta toda a estrutura do Poder Judiciário e 
dos tribunais administrativos, já que se estima que entre 
20% a 25% dos processos tributários existentes se referem 
ao PIS e à COFINS. 

Quais as vantagens e desvantagens da Reforma? - A 
principal vantagem é que finalmente o Executivo subme-
teu o PL ao Congresso. A desvantagem, como está agora, 
é que a proposta é incompleta, pois alcança apenas o PIS 
e a COFINS. Segundo manifestação do Governo, caberá à 
Câmara e ao Senado a articulação para que a CBS incorpore 
também os tributos Estaduais (ICMS) e Municipais (ISS), 
conforme já definido na PEC 45/19, em discussão nas duas 
casas legislativas. 

O Governo também precisa submeter a proposta de 
simplificação do IPI e mudanças relacionadas ao Imposto 
de Renda. Ou seja, a proposta é parte de uma reforma 
tributária, mas não a reforma em si. 

Quem perde e quem ganha com a Reforma? - 
Inicialmente, o projeto, como já explicado, oferece uma 
simplificação que favorece empresas, profissionais tribu-
tários e o consumidor final. Mas, como simplificação não 
é sinônimo de economia, as novas alíquotas e sistemática 

O Governo Federal enviou ao Congresso a primeira parte de uma proposta de reforma tributária. O projeto unifica dois impostos complexos (PIS 
e Cofins) em um único tributo novo, a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), com alíquota única de 12%. A base da CBS é a mesmo do IVA, 
Imposto sobre Valor Agregado, adotado em mais de 160 países. Segundo o governo, o novo tributo simplificará o pagamento dos impostos 

por parte das empresas e deve reduzir os litígios administrativos e judiciais em torno da cobrança do PIS e Cofins. 

podem implicar preços maiores de produtos e serviços. 
Especialmente, a principal novidade da norma é atribuir 
a responsabilidade de recolhimento dos tributos para as 
plataformas digitais, no caso do comércio eletrônico entre 
pessoas físicas. 

Ou seja, para evitar a sonegação nessa modalidade, o 
Governo adaptou o modelo do IVA Mini One Stop Shop, 
que funciona na Europa, para a realidade brasileira. 

A Reforma vai facilitar a vida do cidadão ou gerar 
mais impostos? - Como o Brasil é o país no mundo onde 
se "perde" mais tempo com a apuração de impostos (média 
de 1500 horas por ano, por empresa, conforme o estudo 
Doing Business do Banco Mundial), a simplificação por si 
é vantajosa, pois um sistema tributário menos complexo 
reduz custos para as empresas, que, por sua vez, podem 
baratear o custo dos produtos. 

Contudo, apesar da defesa por parte do Governo de que 
a mudança da alíquota não trará aumento de arrecadação, 
espera-se sim que alguns setores e segmentos vão pagar 
mais tributos. O setor de serviços, especialmente. 

Tudo Que voCê PReCisA sAbeR 
sobRe A RefoRmA TRibuTáRiA 

PRinCiPAis PonTos dA mudAnçA

Freepik

Reforma pode impactar o comércio por aplicativos? 
- Dependendo de como for implementada a adoção do mo-
delo "IVA Mini One Stop Shop", atribuindo responsabilidade 
tributária para as plataformas digitais, poderá provocar uma 
profunda mudança no comércio por aplicativos. 

Exemplo: uma pizzaria que vende seus produtos pelo 
aplicativo é fiscalmente obrigada a emitir a NF para o 
destinatário. Se ela não faz isso hoje, está sujeita a fisca-
lização, mas não é responsabilidade do aplicativo. Com a 
nova sistemática, se a pizzaria não emitir a NF, o aplicativo 
cobrará os 12% do estabelecimento, repassando-o para o 
Governo. E isso vale mesmo para aplicativos que estejam 
estabelecidos fora do Brasil. 

O problema, nesse caso, é que a pizzaria pode estar prati-
cando um preço "sem nota", e com a nova exigência passaria 
a praticar o preço "com nota". Não vai necessariamente 
acrescentar 12%, pois se ela está no regime de tributação 
do Simples Nacional, a reforma não afetará esse regime tri-
butário. Mas o imposto "sonegado" passaria a ser cobrado do 
cliente. E, é claro, se a plataforma terá mais responsabilidades 
e riscos, cobrará mais das empresas pelos serviços prestados. 

Outro exemplo prático da "mudança" para o modelo IVA, 
proposto na medida: no modelo atual, o imposto é calculado 
por dentro. Consideramos no exemplo a alíquota de 12%. Se 
um empresário compra uma mercadoria por R$ 50 e quer 
vender por R$ 100 (ganhar $ 50), ele precisa formar o preço 
assim: 100 / (1 - 0,12) = 100 / 0,88 = 113,63, sendo que está 
embutido o imposto de R$ 13,63 (12% de R$ 113,63). Na 
nova sistemática, o imposto passa a ser calculado por fora.

Logo, se no mesmo caso um empresário compra uma 
mercadoria por R$ 50 e quer vender por R$ 100 (ganhar 
R$ 50), o imposto é calculado 100 x 12% = 12 + produto 
100, tem-se o preço final de R$ 112,00. O segundo cálculo 
é mais simples para quem vende e para quem compra. 

estados e municípios de fora? Governo quer ser 
protagonista da Reforma?  - O Governo argumentou que 
o Projeto não alcançou os tributos estaduais e municipais 
para "não ferir prerrogativas", mas na verdade, como a PEC 
45/2019 já está em discussão no Legislativo e ela incorpora 
a unificação dos tributos federais, estaduais e municipais, 
a sinalização do PL 3887/20 é principalmente um "apoio" 
e "contribuição" ao projeto já em discussão. 

Em outras palavras, a iniciativa do executivo incentiva 
o avanço das discussões da PEC 45/2019 e garante que o 
Governo não seja deixado de lado do "protagonismo" na 
Reforma Tributária, como em certa medida ocorreu com 
a Reforma da Previdência. 

A Reforma Administrrativa é mais importante 
que a Tributária? - Apesar de necessária e relevante, 
é preciso destacar que em termos econômicos, a reforma 
administrativa é mais importante que a reforma tributária: 
a primeira também está atrasada e afetaria os custos da 
máquina pública, reduzindo-os. Mas, politicamente, a re-
forma administrativa é ainda mais sensível aos interesses 
corporativistas. 

Proposta para iRPJ também trará impactos? - Aguar-
damos para as próximas semanas a proposta de reforma do 
que prevê redução do IRPJ para as empresas e tributação 
de dividendos, gerando impactos mais significativos, espe-
cialmente no funcionamento do mercado de capitais e nas 
chamadas "pejotas", ou prestadores de serviço. 

Fonte e outras informações: (https://www.fecap.br/).
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Cinco anos do 
Estatuto da Pessoa 

com Deficiência
O Estatuto garante 
em lei a autonomia 
e a capacidade das 
PcDs para viver em 
sociedade em condições 
igualitárias em relação 
aos demais indivíduos

Conquista recente para 
os brasileiros, a Lei 
Brasileira de Inclusão, 

também conhecida como 
o “Estatuto da Pessoa com 
Deficiência”, completou cin-
co anos da sua existência no 
último dia 6. Trata-se de uma 
lei que teve a sua discussão 
iniciada em meados dos anos 
2000 pelo Congresso e que foi 
uma verdadeira vitória dos 
movimentos da sociedade 
civil em prol das pessoas com 
deficiência (PcDs).

As pessoas com deficiência 
possuem hoje direito a ter a 
sua reconhecida plena capa-
cidade civil, com a designação 
de um curador restrita somen-
te a temas de ordem patri-
monial e negocial; à inclusão 
escolar; a um auxílio-inclusão 
oferecido pela Previdência; 
ao atendimento prioritário 
em serviços públicos e na 
restituição do Imposto de 
Renda; e a serem incluídas no 
Cadastro Nacional de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência 
(Cadastro-Inclusão).

A Lei também passou 
a punir criminalmente os 
responsáveis pela exclusão 
das pessoas com deficiên-
cia, assim como na esfera 
administrativa, sob pena de 
ato de improbidade. Por fim, 
o Estatuto ainda ampliou o 
financiamento do esporte 
paralímpico a partir da arre-
cadação das loterias federais.

Muitas foram as conquistas 
em favor das pessoas com 
deficiência, sobretudo a visibi-
lidade das pessoas com defici-
ência intelectual e mental que, 
sob o ponto de vista histórico, 

sempre ficaram à margem da 
sociedade. Esse importante 
marco regulatório, que foi 
inserido no ordenamento ju-
rídico com o status de norma 
constitucional, porquanto 
decorre de tratado internacio-
nal, outorgou real capacidade 
às pessoas com deficiência, 
o que, na prática, significa 
protagonismo e autonomia 
na vida civil.

É claro que o Estatuto ain-
da demanda ajustes até para 
salvaguardar mecanismos de 
proteção como, por exemplo, 
em relação a prazos prescri-
cionais dos direitos das PcDs. 
Mas não podemos deixar de 
comemorar o sentido da Lei 
Brasileira de Inclusão, espe-
cialmente no tocante ao dever 
de promovermos a inclusão 
por meio da diminuição de 
barreiras, a fim de que as pes-
soas com deficiência também 
executem seus planos de vida.

É necessário sempre atuar 
para criar e manter uma cul-
tura de inclusão e derrubar 
as barreiras ainda existentes 
no cotidiano para as pessoas 
com deficiência, sejam as 
físicas, em relação à acessi-
bilidade, sejam as sociais no 
convívio coletivo. A pandemia 
da Covid-19 (Coronavírus), 
que afeta mais as pessoas 
com deficiência na crescente 
crise de empregabilidade e na 
adaptação ao “novo normal”, 
é um exemplo de como este 
trabalho deve ser constante.

Como diz o jurista alemão 
Rudolph Von Ihering, viver 
não significa simples exis-
tência física. Viver almeja 
bem-estar e, por mais diversa 
que seja sua ideia de bem-es-
tar, a realização deste ideal 
constitui o objetivo de toda 
a sua aspiração, a alavanca 
de sua vontade!

(*) - É mestre e doutoranda em Direito 
Civil, com linha de pesquisa na área 
da pessoa com deficiência, e sócia 

do escritório Limongi Sociedade de 
Advogados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Isso vem acontecendo em alguns países que formam filas 
na porta de lojas de diversos setores.
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Agora com o afrouxamento do 
comércio de rua e da reabertu-
ra dos shoppings, mesmo que 

em horário reduzido, esse pode ser 
um problema bastante presente na 
população. Isso já vem acontecendo 
em alguns países que formam filas 
na porta de lojas de diversos setores. 

De acordo com Ariane Marta, con-
tadora e diretora da Brascont Con-
tabilidade, este cenário é quase que 
certo e, para isso, é essencial que o 
comércio esteja preparado. “Por mais 
que nesse período de quarentena 
muitas pessoas realizaram compras 
online, elas voltarão com sede de 
passear no shopping, comer em res-
taurantes, experimentar roupas antes 
de ir para casa, ou seja, vontade de 
voltar a uma vida normal. O problema 
é que todo esse excesso de vontade 
pode impactar negativamente nas 
finanças”, alerta a especialista.

Os comerciantes também precisam 
ficar de olho nessa tendência. Rece-
ber clientes com vontade de comprar 
pode até ser uma boa ideia, mas isso 
não significa que devem deixar de 
lado o atendimento online ou delivery, 
adotado durante a pandemia, pois o 
comportamento do consumidor mu-
dou. Um erro que deve ser evitado, 
após a pandemia é deixar de utilizar 
os novos canais de atendimento e 
vendas. “As estratégias digitais pre-
cisam ser mantidas para acompanhar 
essa mudança que torna o mercado 
exigente e competitivo para quem 
empreende”, conta a especialista. 

Abaixo, Ariane lista algumas dicas 
para ajudar as pessoas a consumi-
rem em um mundo com o seu “novo 
normal”:
 1) Cuidado ao achar que tudo 

voltou ao normal: por mais 
que o governo tenha afrouxado 
a quarentena é preciso entender 
que o vírus ainda está contami-
nando e que pessoas ainda estão 
morrendo. Isso quer dizer que 
as coisas não estão como antes 

Revenge Spending: 5 dicas 
para não comprar em excesso
Você já ouviu falar de “revenge spending”? É um termo do inglês  que significa “gastos de vingança”, ou 
seja, por ficarem muito tempo de quarentena, muitas pessoas tendem a comprar compulsivamente no 
fim do isolamento social

e é necessário tomar cuidado 
com os atos de ir ao shopping 
para fazer compras, por exem-
plo. Como a crise ainda não 
acabou, os problemas econô-
micos de empresas e pessoas 
também podem continuar por 
tempo indeterminado, então 
temos que tomar cuidado com 
esse excesso de compras para 
depois não precisar enfrentar 
uma dívida desnecessária. 

 2) Invista apenas no neces-
sário: mesmo que a vontade 
de sair para aproveitar a vida 
seja grande, coloque em mente 
que ainda é tempo de pensar 
apenas no necessário. Aquele 
restaurante que você tanto ama 
provavelmente continuará en-
tregando a comida na sua casa, 
assim como a loja de roupa de 
seu agrado. Pense no que você 
realmente precisa e tome cuida-
do para não comprar/consumir 
mais do que o necessário.

 3) Tenha controle sobre seus 
gastos: pode até ser chato, mas 
ao anotar cada compra é possí-

vel ter um panorama geral de 
como pequenos custos podem 
se tornar uma bola de neve no 
fim do mês. O primeiro passo 
é anotar tudo o que gasta, seja 
aquele cafezinho, almoço ou 
mesmo uma conta maior, como 
a fatura de um cartão de crédi-
to, por exemplo. Não é preciso 
nenhuma planilha, você pode 
pegar um caderninho e ir ano-
tando diariamente seus custos, 
entradas e retiradas. Assim fica 
mais fácil de evitar o consumo 
em excesso.

Segundo Ariane, é esperado que 
em alguns tipos de comércio existam 
mudanças drásticas. “Já se ouve falar 
em mercados que não conseguirão 
se recuperar, mas acredito que todo 
negócio pode aproveitar as novas 
oportunidades, e olhar para o futuro 
empregando tecnologia, boa ges-
tão, gestão financeira e de pessoas, 
conseguirá superar esse momento”, 
finaliza a especialista. Fonte e mais 
informações: (http://www.brasct.
com.br).


