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A pandemia do novo Coronavírus trouxe diversos impactos para o mundo 
empresarial, principalmente a obrigação da digitalização. Uma pesquisa rea-
lizada pelo movimento Compre&Confie indica que o e-commerce brasileiro 
cresceu cerca de 81% em relação ao ano de 2019, gerando um faturamento 
de R$ 9,4 bilhões em abril. Ao todo, foram efetuadas 24,5 milhões de compras 
online, um aumento de 98% em relação a abril de 2019.   

Explosão do e-commerce 

Quando se fala nas consequências da transformação digital nos dias de 
hoje, a disseminação de uma mentalidade mutável entre os consumidores 
tem sido personalizada através de novas demandas mercadológicas, 
puxando as atenções do empresariado para si. Em outras palavras, as 
empresas não podem se apoiar exclusivamente em produtos de qualidade 
ou serviços eficazes, é importante transcender esse cenário. Por esse 
motivo, a aplicação de uma política de relacionamento que priorize o 
Customer Experience mostra-se fundamental.   

Relacionamento com o cliente
Um dos grandes feitos da humanidade nos últimos 13 mil anos foi o 

desenvolvimento da agricultura, com nossos ancestrais aprendendo a 
produzir alimentos de forma sistemática, o que pôs fim a um período 
de quase 200 mil anos em que os humanos dependiam da caça e da 
coleta do que a natureza tinha a oferecer. Embora a agricultura tenha 
demandado mais trabalho do que a caça e a coleta, essa capacidade 
de produzir calorias de forma abundante e regular prendeu as pessoas 
a terra, deu origem às cidades e transformou radicalmente as socie-
dades humanas, tendo levado ao crescimento da população global 
de 4 milhões para 7 bilhões desde 10 mil anos a.C.. A agricultura foi, 
portanto, a força motriz por trás do crescimento das civilizações.   

A democratização dos sistemas alimentares

LuckyCom/reprodução

Negócios em Pauta

Marketing digital e vendas 
O Google e Loja Integrada, plataforma de e-commerce 

gratuita com mais de 1,4 milhões de lojas criadas, anun-
ciaram o programa "Cresça suas vendas com o Google". A 
iniciativa garante, além da criação da loja virtual, mentorias 
coletivas, treinamentos sobre marketing digital, vendas e 
gestão de negócios online. O lojista garante acesso a trei-
namentos exclusivos sobre criação e gestão da plataforma 
de e-commerce, sessões de mentoria coletiva em temas 
como marketing digital e vendas online, além de um canal 
atendimento (https://lojaintegrada.com.br/google/).    
Leia a coluna completa na página 3
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Digitalks Expo 2020

@Nos dias 26, 27 e 28 de agosto, será realizado o Digi-
talks Expo 2020 | Digital Experience, maior evento 

de economia digital e tecnologia. Pensando no bem-estar 
e saúde de todos os envolvidos, esse ano o Digitalks terá 
um formato inédito em seus 11 anos de existência: ele será 
virtual e gratuito. Com uma programação de altíssima quali-
dade, o evento terá cinco palcos diferentes para disseminar 
conteúdo, onde passarão mais de 100 palestrantes em 12 
trilhas temáticas diversas. As palestras abordarão temas 
diversos sobre o mundo da economia digital, marketing, 
novas tecnologias, business, tendências, social media, entre 
outros (https://digitalks.com.br/expo/).   Leia a coluna 
 completa na página 2

Reprodução/AI/Digitalks

O título deste artigo, o mesmo do 
marcante filme dirigido por Danny Boyle 
e baseado no livro "Q & A", do autor e 
diplomata indiano Vikas Swarup, remete 
a uma reflexão inerente à condição 
humana: acumular um capital que 
garanta sonhos e objetivos realizados e 
uma aposentadoria tranquila.

Se o seu objetivo é esse, a boa notícia é que, 
para conquistá-lo, você não precisará respon-

der perguntas num programa de TV, como fez 
Jamal Malik Othman, personagem principal do 
longa-metragem que arrebatou o Oscar em 2009. 

Então, o que fazer para poupar e cuidar do 
dinheiro que se esforçou tanto para receber? 
E como você cuida dele? "Chegar lá" é apenas 
parte do processo. E muitos de vocês, que estão 
lendo este texto, podem já ter atingido patamares 
superiores a um milhão de reais. A questão é: o 
que você tem feito para preservar tal patrimô-
nio? Será que é mais difícil gerir seus recursos 
de modo inteligente do que acumular riqueza? 

Aqui vai uma curiosidade: apenas no ano pas-
sado, o Brasil "ganhou" 42 mil novos milionários. 
Uma das maiores altas do mundo, segundo o 
Relatório de Riqueza Global do banco Credit 
Suisse. E ainda existe uma projeção de que, 
até 2024, esse número cresça em 23%. Dados 
como esses mostram que é completamente 
possível acumular fortunas. Mas, e aí? O que 
fazer quando estivermos nesse patamar? 

Há alguns anos, ouvi uma frase, que ficou 
marcada até hoje na minha cabeça: "O dinheiro 
é o melhor funcionário, mas também é o pior 
patrão". Durante a maior parte de nossa vida 
produtiva, acabamos empreendendo mais tempo 
‘’correndo atrás’’ dele do que o colocando para 
trabalhar por nós. Por isso, vale a reflexão de 
quanta energia se está colocando para cuidar do 
nosso patrimônio, visto que existem muitos casos 
de grandes patamares de riquezas serem arrui-
nados por investimentos ineficientes de capital. 

Prova disso é que, em maio de 2019, as cader-
netas de poupança atingiram recorde histórico 
de captação. Foram mais de R$ 37 bilhões de 
reais - a maior captação líquida desde a sua 
criação, em 1995. Atualmente, a poupança 
rende 70% da taxa Selic - que já se encontra 
nas mínimas históricas e tem projeções de novos 
cortes, ainda em 2020. 

Investir na poupança é como ter um profissio-
nal extremamente qualificado na sua empresa e 
colocá-lo para trabalhar apenas duas horas por 

Quem quer ser um milionário? 

dia. É um desperdício de potencial. É claro que, 
quando falamos de investimentos, é indubitavel-
mente mais difícil cuidar de muito dinheiro do 
que de pouco. A história prova com dúzias de 
casos de pessoas ricas que acabaram perdendo 
suas fortunas por negligenciar a forma de gerir 
os seus próprios recursos. 

Os investidores mais bem-sucedidos que eu 
conheço procuram o auxílio de profissionais 
especialistas no assunto, quando vão aplicar 
seus recursos. Até mesmo CEO’s de grandes 
corretoras, como Guilherme Benchimol, da 
XP, dizem contar com o suporte de assessores 
de investimentos para encontrar as melhores 
aplicações financeiras. Tratar os seus investi-
mentos com o suporte de um especialista é algo 
lógico, mas que nem sempre encaramos assim. 

Faço analogia com um médico: se precisamos 
cuidar do coração, procuramos um cardiologista, 
ou seja, alguém que seja expert no assunto, 
certo? Na hora de investir, é preciso fazer o 
mesmo: especialistas vão nos oferecer "trata-
mentos" geralmente muito melhores do que os 
generalistas. Assessores de investimentos têm 
um know-how maior no assunto, pois este é o 
seu único foco. 

E esses profissionais geralmente atuam em 
empresas afiliadas a corretoras, que propor-
cionam um sistema de ‘’arquitetura aberta’’, 
no qual você pode encontrar todos os tipos de 
aplicações diferentes, das mais diversas classes 

de risco e, principalmente, de várias instituições 
financeiras diferentes. 

Por não ter exclusividade em distribuir 
produtos de uma única marca, as arquiteturas 
abertas podem proporcionar-lhe o benefício da 
comparação, oferecendo mais opções, e com 
a praticidade de aplicar em várias instituições 
financeiras por meio de uma única conta. É claro 
que quando temos mais opções, as decisões de 
escolha tornam-se mais difíceis. 

E é aí que entra o trabalho dos bons assessores 
de investimentos: entender os objetivos, anseios 
e perfis dos investidores, para apresentar as 
aplicações financeiras que vão atender às suas 
necessidades da melhor forma. E o fato deste 
atendimento não ser "monobandeira" o torna 
imparcial e alinhado com o cliente. 

Mas, essa ainda é uma nova e crescente rea-
lidade por aqui. Atualmente, no Brasil, apenas 
5% dos investimentos são realizados por meio 
de especialistas, enquanto em países mais de-
senvolvidos, como os Estados Unidos, mais de 
80% das aplicações financeiras são feitas com 
o intermédio de assessores experts. 

Felizmente, o cenário vem mudando. Nós, da 
Messem Investimentos, um dos maiores afiliados 
da XP Inc., temos visto um aumento relevante 
na procura de assessoria financeira nos últimos 
anos e enxergamos grandes perspectivas de 
crescimento nesse setor. Os meses de maio a 
julho de 2020 exemplificam isso: registramos re-
sultados recordes de novos investidores, mesmo 
em um cenário de adversidade nunca visto. E 
já administramos quase 10 bilhões de reais em 
investimentos dos nossos clientes. 

Com as mudanças do cenário econômico, 
deixamos de ser um "país de rentistas". Isso é 
ótimo, mas temos de nos adaptar - e está mais do 
que na hora de termos especialistas qualificados 
nos ajudando com os nossos investimentos, 
assim como procuramos médicos de confiança 
para cuidar da nossa saúde. 

Minha sugestão? Procure um especialista 
de confiança, que seja referência no mercado, 
para auxiliá-lo com os seus investimentos. Já 
ficou evidente que acumular riqueza é apenas 
parte do processo, não é? Cuidar de preservar 
e ampliar seu patrimônio é mais importante 
(e, inclusive, mais difícil). E o seu dinheiro? 
Ainda está na poupança? Esta talvez seja a 
única pergunta a ser respondida, a você pró-
prio, para tomar uma atitude e buscar ajuda 
profissional competente. Eis o caminho para 
ganhar o "Oscar" de um futuro melhor! 

(Fonte: Willian Kahler É sócio-diretor 
da Messem Investimentos).

gESTãO PROFISSIONAL

A IMPORTâNCIA DO ADMINISTRADOR PARA A 
soBrevivência Das empresas De pequeno porte
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Sócio-diretor da Messem 
Investimentos, Willian Kahler.

Restituição do IR
A Receita abriu a consulta ao 

quarto lote de restituição do IRPF 
de 2020. O crédito bancário para 
4.479.172 contribuintes será reali-
zado no próximo dia 31, totalizando 
R$ 5,7 bilhões. Nesse total estão 
contribuintes que têm prioridade: 
6.633 idosos acima de 80 anos, 
36.155 entre 60 e 79 anos, 4.308 
contribuintes com alguma defici-
ência e 17.787 cuja maior fonte de 
renda seja o magistério.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-importancia-do-administrador-para-a-sobrevivencia-das-empresas-de-pequeno-porte/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/coronavirus-e-a-explosao-do-e-commerce-no-cenario-nacional/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-democratizacao-dos-sistemas-alimentares/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-a-tomada-de-decisao-reflete-no-relacionamento-com-o-cliente-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/as-faces-da-campanha-eleitoral/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-25-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-08-2020/
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Todos os dados tratados pela 
LGPD precisam de consentimento?

Hoje, a cada dia que passa, a 
sociedade presencia grandes 
avanços tecnológicos, os quais, 

garantem com precisão cirúrgica, 
a captura e coleta de informações 
pessoais, permitindo, através do 
processamento destas informações, 
identificar o usuário, seja por gostos, 
hábitos, escolhas etc.

Por isso a Lei Geral de Proteção de 
Dados se faz tão importante no mundo 
contemporâneo. Os dados pessoais 
protegidos pela lei são: RG, CPF, ende-
reço, e-mail, idade, localização, hábitos 
pessoais, etnias, opção sexual, opção 
religiosa etc.

Entretanto, existem algumas exce-
ções. Segundo o Art. 11. O tratamento 
de dados pessoais sensíveis sem con-
sentimento somente poderá ocorrer 
nas seguintes hipóteses que forem 
indispensável para:

São Paulo, terça-feira, 25 de agosto de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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As faces da 
campanha eleitoral

Que campanha 
eleitoral teremos no 
campo de valores 
e princípios no 
momento em que o 
país vivencia uma 
das maiores crises 
sanitárias de sua 
história? 

A se considerar que a 
política, nos tempos 
modernos, passa a 

se guiar mais por critérios 
racionais, impostos por uma 
consciência crítica e menos 
por um ordenamento deter-
minado pelo marketing, a 
resposta sinaliza para este 
foco: os candidatos, em sua 
grande maioria, prometerão 
mudança nos padrões da 
política, sob o compromisso 
de realizar melhor do que os 
adversários as demandas do 
eleitorado.

Exemplo é o que vimos 
na Convenção Democrata, 
nos EUA, na semana que 
passou, quando Joe Biden 
foi posicionado pelos cor-
religionários como o perfil 
ideal para a vida dos norte-
-americanos. A “verdade”, 
nesses tempos de mentiras, 
especulações e versões 
estapafúrdias, estará no 
centro do discurso. Muitos 
tentarão usar esse valor 
para desconstruir o perfil 
do adversário e mostrar o 
ambiente de mentiras que 
o cerca e, desse modo,  
aparecer como o candidato 
legítimo e autêntico. 

Acontece que o fio a sepa-
rar o falso do verdadeiro em 
matéria de política brasilei-
ra é muito tênue. A sucessão 
de escândalos e denúncias 
envolvendo grupos, repre-
sentantes e partidos, nos 
últimos anos, praticamente 
os torna muito próximos. 
A verdade usada contra o 
opositor causa suspeição no 
meio da maré de engodo. O 
que pode resultar em uma 
canibalização recíproca, um 
corroendo o outro. 

O valor da verdade tem 
que ver com a condição do 
emissor (credibilidade do 
candidato), do momento 
e das circunstâncias (uso 
político em campanha), da 
situação do receptor (elei-
tores vacinados contra o 
oportunismo) e dos meios 
usados (programas elei-
torais). As figuras mudam 
tanto de posição e de cores 
quanto um caleidoscópio. 
O político demonizado de 
hoje pode ter sido o anjo de 
ontem e vice-versa.  

O que, então, impactará  
o eleitor e corroborará 
sua decisão de votar em 
determinado candidato? 
Para uma parte do elei-
torado, o velho discurso 
ainda terá vez: arrumar 
recursos para construir 
casas, escolas, postos de 
saúde, praças de lazer, nos 
bairros; outra parte ten-
tará polarizar o discurso, 
nacionalizando a campa-
nha, e azeitando os ânimos 
do cabo de guerra, entre 
alas bolsonaristas e oposi-
cionistas. A micro-política 
ao lado da macropolítica.

A batalha eleitoral entrará 

no terreno tecnológico das 
mídias eletrônicas sociais e 
estas passarão a substituir a 
concentração de multidões 
em praças públicas, laçando 
indistintamente grupos, 
classes e categorias profis-
sionais. Nem se pode dizer 
que as campanhas se tor-
narão mais interessantes. 
A descrença na política é 
geral. Capítulos do passado 
foram escritos a ferro e fogo, 
deixando rastros de violên-
cia, e até com tiroteios em 
palanques e assassinato de 
candidatos.

Mas é possível prever 
que o discurso debochado, 
recheado de graça ou verve,  
cederá lugar a um palavrório 
mais sério e contundente. 
Imaginemos um tipo como 
Antônio Luvizaro, candi-
dato ao governo da Guana-
bara nos idos de 60, sendo 
candidato na metrópole 
paulistana. Fosse indagado 
sobre a questão que provoca 
dores de cabeça no cidadão, 
o trânsito, será que daria a 
resposta que deu na época? 

“Tenho um programa com 
soluções rápidas e práticas. 
Vejam que solução barata: 
carros novos podem entrar 
no centro, indo pelos tú-
neis novos, carros velhos 
só entram nos bairros mais 
distantes e indo pelos tú-
neis velhos”. Mas não se 
pense que o populismo será 
abandonado. Ao contrário, 
estará na ordem do dia. 
Ora, por que os senadores 
derrubaram o veto de Bol-
sonaro ao projeto de socorro 
financeiro para Estados e 
Municípios, evitando que 
fosse usado para aumentar 
salários de servidores? 

Por causa do populismo. 
Em ano de eleição, mais um 
adjutório aos quase 12 mi-
lhões de servidores públicos 
nas três esferas cairia bem. 
Como a repercussão nega-
tiva tem sido intensa, a Câ-
mara desaprovou a decisão 
do Senado, mas o Centrão 
vai exigir continuidade do 
auxílio emergencial,  me-
dida necessária e de cunho 
populista. Querem outro 
exemplo? Por que Bolsona-
ro, em sua visita a Sergipe, 
levantou um anão e usou 
chapéu de couro? 

Manias de candidatos 
populistas, só que no caso 
o presidente achou que o 
anão era uma criança. Beijar 
criancinhas, tomar café em 
padaria, montar em jegue, 
posar com chapéu de cou-
ro fazem parte da estética 
eleitoral.

Quem pode escapar do 
populismo ou da “verda-
de” fabricada? As classes 
médias, essas que incor-
poram um teor crítico. No 
seio desse imenso contin-
gente, emerge um eleitor 
pragmático, racional, que 
enxerga o todo e as partes, 
candidatos, competências e 
circunstâncias. 

O país precisa avançar 
na direção de uma comu-
nidade política mais ética 
e participativa.

(*) - Jornalista, é professor 
titular da USP, consultor 

político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

e. proteção da vida ou da incolumidade 
física do titular ou de terceiros;

f. tutela da saúde, em procedimento 
realizado por profissionais da área da 
saúde ou por entidades sanitárias; ou

g. tutela da saúde, exclusivamente, em 
procedimento realizado por profissio-
nais de saúde, serviços de saúde ou 
autoridade sanitária; ou (Redação dada 
pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

h. garantia da prevenção à fraude e à 
segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de 
cadastro em sistemas eletrônicos, 
resguardados os direitos mencionados 
no art. 9º desta Lei e exceto no caso 
de prevalecerem direitos e liberdades 
fundamentais do titular que exijam a 
proteção dos dados pessoais.

Assim, até mesmo dentro da LGPD 
os dados tratados podem vir a serem 
revelados caso se enquadrem nas 
exceções citadas, “Se faz responsá-
vel também a Agência Nacional de 
Proteção de Dados, que deve analisar 
cada situação, protegendo sempre a 
integridade de cada usuário”, finaliza 
o advogado Bruno.

Entenda quais são e quais não são os dados que podem ser utilizados mesmo sem o consentimento do 
usuário

Freepik
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SSD WD MY PASSPORT 

@A Western Digital Corp. apresentou o novo SSD WD® My Pass-
portTM com capacidades de até 2 TB*. Com design metálico 

compacto e elegante e velocidades extremamente rápidas, graças à 
tecnologia NVMe™, a nova unidade permite que usuários domésticos 
e corporativos salvem, acessem e protejam conteúdos que realmente 
importam. Possui tecnologia NVMe extremamente rápida com velo-
cidades de leitura de até 1050 MB/s1 e velocidades de gravação de 
até 1000 MB/s1. Criptografia de hardware AES de 256 bits habilitada 
por senha para ajudar a proteger conteúdo valioso de forma simples.  
Resistência a choque, vibração e quedas de até 1,98.  Software2 incluído 
para facilitar o backup de arquivos grandes em sua unidade ou conta 
de serviço em nuvem3. Tecnologia USB 3.2 Gen-2 com um cabo USB-C 
™ e um adaptador USB-A. 

Plataforma compara listas de compras entre 
supermercados

@Quatro jovens recém-chegados de Brasília para trabalhar em São 
Paulo criaram a etanto, primeira plataforma que compara preços 

e indica o estabelecimento com a lista de compras mais barata. A eco-
nomia pode chegar até 50% por compra. Os jovens levaram três anos 
para amadurecer a ideia, já que todos tinham seus empregos e não 
poderiam largar a carreira naquele momento. Em 2018, quando estava 
tudo mais estruturado, um dos sócios pediu demissão para se dedicar 
exclusivamente à etanto, que começou a operar em 2019. Foram R$150 
mil de investimento inicial, bancados pelos próprios amigos. Em 2019, 
com o app já funcionando, participaram de um programa de acelera-
ção da Founder Institute, aceleradora de startups do Vale do Silício 
que tem um programa no Brasil. Atualmente, o serviço está disponível 

em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e São Paulo. 
Os usuários podem fazer as compras pelo site ou pelo app disponível 
para Android. A versão para iOS deve ser lançada até outubro (https://
www.etanto.com.br/?utm_source=imp&utm_medium=release%20
&utm_campaign=Release%20Nacional%20Geral).

Chipeixão é lançado pelo Santos FC

@Os torcedores do Santos FC já podem adquirir o novo Chipeixão, 
chip da operadora de telefonia móvel oficial do Alvinegro, que 

traz uma série de benefícios aos clientes, como WhatsApp ilimitado, 
internet sem corte, ligações ilimitadas e roaming gratuito, além de 
acesso à maior cobertura 4G do Brasil. À venda pelo site chipeixao.
com.br, com entrega para todo o Brasil, na loja oficial do Clube e 
pontos de venda credenciados, o chip da operadora foi desenvolvido 
pela Dry Company (empresa líder no segmento de telefonia móvel 
virtual no país), e opera de forma idêntica à das grandes operadoras 
de telefonia e celular por meio da tecnologia MVNO (Mobile Virtual 
Network Operator).

Hello You alcança 7 milhões de usuários e 
lança categoria de podcasts na plataforma

@Lançado pela Motorola em outubro de 2019, o aplicativo Hello 
You passou a marca de 7 milhões de usuários ativos da marca. 

E, para celebrar esse alcance, a plataforma passa a oferecer também 
serviços de podcast de diversos conteúdos, em parceria com o Grupo 
Globo. Com o aplicativo, é possível ouvir os podcasts da CBN, Rádio 
Globo, G1, Gshow e Globo Esporte. Entre os temas abordados, estão: 
esportes, negócios, educação financeira, humor, bem-estar, notícias 
e diversos outros assuntos de interesse.

ricardosouza@netjen.com.br

a. cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória pelo controlador;

“Se o indivíduo está sendo acusa-
do de cometer alguma ilegalidade, 
os seus dados podem ser utilizados 
para que o andamento do processo 
seja justo”, explica o advogado Bruno 
Faigle.

b. tratamento compartilhado de dados 
necessários à execução, pela adminis-
tração pública, de políticas públicas 
previstas em leis ou regulamentos;

c. realização de estudos por órgão de 
pesquisa, garantida, sempre que 
possível, a anonimização dos dados 
pessoais sensíveis;

“Alguns lugares como hospitais e 
universidades, quando realizada uma 
pesquisa, tratamento ou estudo, podem 
vir a precisa utilizar os dados de seus 
indivíduos”, expõe Bruno.

d. exercício regular de direitos, in-
clusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral, 
este último nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 
(Lei de Arbitragem);Bruno Faigle

D
iv

ul
ga

çã
o/

A
I B

ru
no

 F
ai

gl
e

A Transformação Digital está na pauta da 
nossa sociedade há algum tempo. Alguns 
setores, como telecomunicações e serviços de 
atendimento ao cliente, saíram na frente e já 
possuem escalas maduras de automação em 
suas operações. Outras, como saúde e educação, 
por exemplo, estão dando passos fundamentais 
no momento, em meio a um personagem não 
esperado na equação: a pandemia do Corona-
vírus em 2020.

O cenário atual acelerou em alguns anos um 
futuro para o qual já caminhávamos (a passos 
mais curtos): a utilização de serviços de cloud e 
a necessidade da adaptação rápida a mudanças 
imprevisíveis se tornaram emergentes. Nesse 
contexto, a metodologia de serviços agile uti-
lizando modalidade “Everything as a Service” 
(XaaS) se sobressai. E por quê?

XaaS entrega o resultado para o negócio. 
É uma alternativa de aproximar o modelo 
tradicional dos modelos inovadores atuais, já 
que flexibiliza processos e operações. Além da 
escalabilidade proporcionada por tecnologia 
de ponta oferecida como serviço, o foco está 
nos bons resultados de cada tipo de business. 
Dessa forma, a boa experiência do cliente é o 
objetivo mais satisfatório. A escolha por esta 
estratégia favorece aos players de um segmento 
de mercado manter o foco no ciclo de vida das 
aplicações e na reputação de suas marcas. É 
uma forma mais fluída de lidar com tecnologia 
e processos de resposta rápida para a expe-
riência do usuário. Afinal, a interação com os 
clientes se torna cada vez mais dinâmica e os 
consumidores agora estão a apenas um clique 
de seus fornecedores favoritos. Hoje, qualquer 

erro, pode ocasionar perda (e geralmente é) 
irreparável. A Experiência do Cliente é o ponto 
central aqui. Correções de rota são comuns 
atualmente e o XaaS facilita esses processos. A 
estratégia muda na velocidade da tecnologia e 
esta avança na velocidade da internet, dos apps, 
dos dispositivos. Se já é assim agora, imagine, 
por exemplo, quando o 5G estiver entre nós!

Questões como segurança e privacidade de 
dados devem ser destacadas nesse contexto. 
Aqui também o XaaS sai na frente, justamente 
porque dá a oportunidade da criação de sis-
temas, aplicativos e ambientes tecnológicos 
dentro de um ambiente seguro, escalável e 
monitorado. E este deve ser um ponto altamente 
relevante quando da escolha da consultoria de 
TI a levar esses processos em conjunto com 
a empresa (http://somosagility.com.br/xass).

XaaS, o modelo tecnológico pós-pandemia
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combate ao Coronavírus. A Orbitae, empresa de diagnósticos humanos e 
forenses, acaba de trazer para o Brasil o ‘Instant View Plus Covid-19 Ag 
View Alfa Test’, da americana Alfa Scientific. Um teste que possibilita a 
identificação do vírus em apenas sete minutos e no momento inicial da 
doença, ou seja, três dias após a manifestação dos sintomas ou a partir 
do terceiro dia de contato com pessoas infectadas. O teste apresenta 
uma taxa de sensibilidade e especificidade acima dos 92%. Saiba mais 
em: (https://orbitae.com.br/).

E - Mercado Audiovisual  
A Expocine 2020, que acontecerá virtualmente nos dias 15 e 16 de outubro, 
já tem confirmada a participação de grandes players do mercado como 
Walt Disney Pictures, Warner Bros, Paris Filmes, Galeria Distribuidora 
e Vitrine Filmes, entre outros. As distribuidoras estarão presentes para 
fazer negócios e acompanhar as apresentações de pitchings de projetos 
de longa-metragem que serão apresentados durante o evento. Grandes 
produtoras nacionais, como Conspiração, Migdal Filmes e Hungry Man 
também já garantiram presença. A compra de credenciais para o evento 
abre na quarta-feira (26), e pode ser realizada no site: (https://www.
expocine.com.br/inscreva_se). 

F - Inteligência Artificial 
A Huawei, líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Co-
municação, desenvolveu uma série de cursos gratuitos para estudantes 
e profissionais nas áreas de Inteligência Artificial e Cloud Computing 
(Computação em Nuvem). O primeiro curso começa nesta quinta-feira 
(27), e será ministrado pelo Gerente de Produto de TI, Filipi Testa, 
que vai abordar Inteligência Artificial, suas aplicações online e offline, 
e como essa tecnologia pode alavancar empresas e novas carreiras 
profissionais. As inscrições serão feitas para cada treinamento e as va-
gas são limitadas. Inscrições pelo link: (https://event.webinarjam.com/
register/71/oxl32sm8).

G - Estágio Remoto
Trench Rossi Watanabe, uma das principais firmas de direito do 
País, abriu as inscrições para o Trench Experience, programa de 
estágio sazonal completamente remoto, online e remunerado, para 

A - Agendamento de Demandas 
A Defensoria Pública de São Paulo acaba de inaugurar seu novo sistema 
de atendimento à população, que possibilita o agendamento de demandas 
por meio de DEFI, assistente virtual automatizado, no site da instituição 
(www.defensoria.sp.def.br). A nova ferramenta busca agilizar e garantir 
um atendimento cada vez mais célere e dinâmico à população, diminuindo 
também a necessidade de deslocamentos físicos a prédios da Defensoria. 
Por meio desse sistema, os usuários poderão optar por um dentre os horá-
rios e datas disponíveis na agenda da unidade e marcar seu atendimento. 

B - Cadeira de Rodas
A Sompo Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos 
maiores grupos seguradores do mundo, acaba de firmar uma parceria 
inédita com a Green Innovation, empresa brasileira de soluções para 
Pessoas com Deficiência ou com mobilidade reduzida. Por meio da 
parceria, os clientes que adquirirem a cadeira de rodas motorizada Divi-
nità, fabricada pela Green Innovation, recebem gratuitamente o seguro 
Sompo Equipamento de Mobilidade, que indeniza o reparo ou reposição 
do equipamento em caso de ocorrências de causas externas, a exemplo 
de quedas, impactos, colisões, desabamentos, atropelamentos, assaltos à 
mão armada etc. Mais informações: (https://cadeiraderodasleve.com.br/).

C - Penhora online
De mãos dadas com a Procuradoria da Fazenda Nacional e o Banco 
Central, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lança oficialmente nesta 
terça-feira (25), o novo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário 
(Sisbajud), que substituirá o atual Bacenjud. A nova plataforma virtual é 
voltada para que magistrados de todo o País solicitem bloqueios online 
de ativos de devedores com dívidas reconhecidas pela Justiça. De forma 
online, magistrados passaram a ter em mãos um sistema ligado ao BC e 
às várias instituições bancárias. Através de cadastro com login, um juiz 
tem acesso aos dados bancários e pode solicitar bloqueios de valores, 
atendendo o anseio dos credores.

D - Teste do Coronavírus 
Laboratórios, drogarias e empresas brasileiras que fazem testagem em 
seus colaboradores a partir de agora terão um aliado mais ágil e eficaz no 

estudantes de direito a partir do primeiro semestre. O programa 
acontece entre os dias 14 de setembro e 2 de outubro. Para esta 
edição estão abertas cinco vagas e os participantes poderão atuar 
em diversas práticas do escritório, inclusive a pro bono, com opor-
tunidades de aprendizado já validadas pelos diversos profissionais 
que passaram pela banca. As inscrições estão abertas no link 
(https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/1995366087/?pathWild-
card=1995366087&trk=mcm).

H - Comida Online     
O Delivery Center, ecossistema que promove a multicanalidade ao 
integrar lojistas físicos, marketplaces, shoppings e entregadores, 
acaba de se juntar ao Google para o lançamento de uma nova ex-
periência para pedidos de comida online. A partir desta semana, ao 
pesquisar pelo restaurante desejado na Busca e no Google Maps, o 
usuário poderá fazer o pedido ali mesmo, na plataforma, pelo ícone 
“Faça seu pedido”. Será possível consultar o menu, escolher os pratos 
favoritos, visualizar os horários de entrega ou retirada e, por fim, 
fazer o pagamento via Google Pay. A integração com o restaurante e 
a plataforma Google, assim como a entrega, será feita pelo Delivery 
Center (www.deliverycenter.com).

I - Programa de Estágio
A Kearney, uma das maiores consultorias globais de gestão de negócios, 
com mais de 95 anos de trajetória, abriu inscrições para o seu processo 
seletivo para estudantes de graduação. A companhia, que há 25 anos 
atua junto a grandes corporações no Brasil, oferece oportunidades de 
estágio em Data Analytics neste semestre. A empresa busca estudantes 
que possuam contato com Data Analytics, Análises Preditivas e Proble-
mas de Otimização. O processo é aberto a estudantes de qualquer curso 
e escola - desde que se enquadrem no perfil de formatura proposto e 
tenham o conhecimento nessa área específica. Inscrições através do site 
(http://bit.ly/kearneypainelvagas). 

J - Business Analytics 
Estão abertas na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília as 
inscrições para a pós-graduação em Business Analytics: análise de 
dados no apoio à gestão e à tomada de decisão. Objetiva preparar 
profissionais para a extração de conhecimento a partir de métodos 
e tecnologias de Inteligência de Negócios (Business Inteligence), 
da Ciência de Dados e da Inteligência Artificial. A capacitação é útil 
às atividades de gestão, planejamento, supervisão e auditoria em 
organizações públicas e privadas. O curso traz como diferenciais o 
poder transformador da ciência de dados e de suas tecnologias para 
dentro da realidade corporativa. Inscrições: (http://bit.ly/3anNRPn). 
Mais informações: (http://bit.ly/3aBA4F3).

Gestão de crise: lições 
aprendidas na pandemia 

e próximos passos

Após quatro meses do 
início das primeiras 
ações realizadas 
pelas empresas em 
resposta à pandemia 
da Covid-19, é notável 
que houve sucesso

Mas também obser-
vamos que algumas 
medidas não foram tão 

efetivas. E é essa discussão que 
deve estar em pauta: quais as 
lições aprendidas com o que 
vivemos neste período? Vimos 
a formação dos comitês de 
crise e medidas iniciais com 
ações de adaptação à qua-
rentena, como a adoção dos 
home-offices e das inúmeras 
reuniões e atividades para mi-
nimizar os impactos e garantir 
a manutenção e sobrevivência 
dos negócios, mas o fato é que 
poucas empresas no Brasil 
estavam preparadas. 

De acordo com a pesquisa 
global sobre a preparação e 
resposta das empresas na 
pandemia, conduzida pelo 
BCI (Business Continuity Ins-
titute) com 787 companhias 
respondentes de 93 países, 
70% delas iniciaram suas dis-
cussões já no início do alarde 
da pandemia, em meados de 
fevereiro, e apenas 12% não 
tinham um plano de continui-
dade estabelecido. 

Comparativamente, no Bra-
sil, por meio de uma enquete 
realizada durante um en-
contro virtual no início de 
abril, 43% das 170 empresas 
respondentes afirmaram que 
não possuíam um Plano de 
Continuidade de Negócios. 
Um dado alarmante para uma 
crise generalizada como esta 
que sofremos. Ao avaliar este 
cenário, observa-se que as em-
presas no Brasil que melhor se 
prepararam foram aquelas que 
são filiais ou têm operações 
na Europa e Ásia, países que 
enfrentaram antecipadamente 
a pandemia, ou são empresas 
que possuem áreas de gestão 
de riscos e continuidade de 
negócios atuantes. 

Essas organizações que se 
sobressaíram adotaram me-
didas preventivas, tais como 
compra de álcool em gel em 
grandes quantidades e más-
caras nacionais, assim como 
anteciparam seus estoques, 
estruturaram comitês de cri-
se para o monitoramento do 
cenário e se organizaram para 
o home office, entre outras 
ações necessárias. 

Já as empresas que ado-
taram medidas tardiamente 
acabaram sofrendo com a falta 
de álcool em gel, por exemplo, 
e de estrutura para colocar as 
equipes em home office. Por-
tanto, fica aqui um alerta: uti-
lizar o cenário enfrentado por 
outras empresas é essencial 
para auxiliar na preparação. 

Ter um Comitê de Crise é 
a principal lição, visto que 
trata-se da maior entidade 
numa situação dessa e que 
conta com pessoas capacita-
das para a tomada de decisão 
e orquestração das ações. 
Empresas que já passaram por 
outras crises ou fazem testes 
frequentes apresentaram me-
lhores resultados e eficácia nas 
suas ações do que nas demais. 

Outro ponto importante 
para ressaltar é a organização 
do discurso oficial da empresa. 
A comunicação interna e ex-
terna é o fator chave na gestão 
de crises, sendo responsável 
muitas vezes por amenizar ou 
agravar o cenário. Portanto, 
antes de qualquer divulgação 
é importante reforçar a execu-
ção e a orquestração das ações 
junto ao comitê. 

No cenário da pandemia, 
por se tratar de uma crise 
que envolveu toda a socie-
dade e foi possível seguir as 
empresas líderes, a resposta 
foi adequada para a maioria 
das organizações, mas exigiu 
esforços. Além disso, muitas 
identificaram diversos pon-
tos de melhoria para futuras 
crises, seja no seu setor ou 
especificamente para a sua 
atividade. 

Portanto, para iniciar uma 
etapa de melhoria é necessário 
identificar e registrar as lições 
aprendidas nesta crise e iniciar 
um plano de ação que deve 
estabelecer uma governança 
com papéis e responsabili-
dades definidos para gestão, 
controle do plano de ação e 
melhoria contínua. 

Além disso, avaliar se os 
planos de gestão de crise e 
continuidade devem ser atua-
lizados ou reforçados e prever 
testes e avaliações periódicas 
da dinâmica dos comitês e da 
aplicabilidade dos planos ge-
rados deve ser uma operação 
constante, pois não se pode 
esperar a crise chegar para 
que as atitudes sejam tomadas. 

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

Protiviti, especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.

Victor Tubino (*)

A indústria da constru-
ção brasileira criou novos 
empregos em julho, pelo 
segundo mês consecutivo, 
depois de três meses de 
quedas. Os dados são do 
Novo Caged, da Secretaria 
do Trabalho do Ministério 
da Economia. 

A construção abriu 41.986 
postos formais de trabalho 
em julho, constituindo-se 
no segundo setor que mais 
elevou seu nível de empre-
go no mês, atrás apenas da 
indústria, que gerou 53.590 
novas vagas. 

De acordo com Odair 
Senra, presidente do Sin-
dusCon-SP (Sindicato da 
Construção), “os números 
mostram a importância da 
manutenção da atividade 
da construção como sendo 
essencial, principalmente 
durante a pandemia da 
Covid-19, colocando-a em 

Foi o segundo setor que mais elevou seu nível de emprego no 
mês, atrás apenas da indústria.
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Na avaliação acumu-
lada em 12 meses, o 
indicador apresenta 

retração de 3,2%. No acu-
mulado do ano houve queda 
de 7,5% contra o mesmo 
período do ano passado. Já 
em relação ao mesmo mês de 
2019, o varejo recuou 1,3%.

Após o indicador registrar 
queda acentuada em abril, 
os resultados do trimestre 
entre maio e julho recupe-
ram parte dessa perda e 
somam três avanços mensais 
consecutivos, refletindo 
leve reação do varejo com 
as medidas de estímulo aos 
empresários e consumidores 
no combate à crise provoca-
da pela pandemia do novo 
Coronavírus.

Ademais, dadas as adver-
sidades provocadas pela 
chegada do novo vírus, re-
duzindo renda e emprego, 

Melhores resultados ainda dependerão da continuação na 
flexibilização das medidas de isolamento.
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Confiança do 
consumidor subiu 
1,4 ponto em agosto

O Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC) subiu 1,4 
ponto em agosto e atingiu 80,2 
pontos, em uma escala de zero 
a 200 pontos. Isso significa 
que voltou ao mesmo nível de 
março, quando a pandemia co-
meçou a impactar a economia. 
Na análise por faixas de renda, 
o ICC mostrou que houve 
queda de confiança nas faixas 
de renda extremas e alta nas 
faixas intermediárias. 

Os consumidores de menor 
poder aquisitivo, apontaram 
piora relacionada à falta de 
perspectiva sobre emprego e 
melhora da situação financei-
ra familiar, o que influencia 
diretamente o consumo. Já 
nos consumidores com maior 
poder aquisitivo, também há 
recuo na intenção de compra 
de bens duráveis, o que, de 
acordo com a FGV, pode estar 
relacionado com o alto nível de 
incerteza do período.

Para a coordenadora das 
Sondagens da FGV, Viviane 
Seda Bittencourt, a tímida alta 
da confiança dos consumidores 
em agosto representa uma 
desaceleração no ritmo da 
recuperação iniciada em maio. 
O que é um reflexo do quadro 
de grande incerteza. Na visão 
dela, o resultado de agosto 
expõe também uma expressi-
va heterogeneidade entre as 
classes de renda (ABr).

Movimento do Comércio subiu 
4,5% em julho, diz Boa Vista

O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, 
avançou 4,5% em julho na comparação mensal dessazonalizada, de acordo com dados apurados pela Boa Vista

queda na análise acumulada 
em 12 meses registrando 
variação de -14,0%.

A atividade de “Supermer-
cados, Alimentos e Bebidas” 
registrou variação de -0,1% 
no mês na série dessazona-
lizada. Na série sem ajuste, 
a variação acumulada em 12 
meses foi de 2,8% em relação 
ao ano anterior.

Já a categoria de “Tecidos, 
Vestuários e Calçados” cres-
ceu 6,1 no mês, expurgados 
os efeitos sazonais. Nos 
dados acumulados dos últi-
mos 12 meses houve alta de 
5,2%. Por fim, o segmento de 
“Combustíveis e Lubrifican-
tes” apresentou elevação de 
0,7% em julho considerando 
dados dessazonalizados, en-
quanto, na série sem ajuste, 
a variação acumulada foi de 
–7,4%. Fonte: boavistaser-
vicos.com.

e pelas medidas de isola-
mento social ainda vigentes, 
espera-se que o movimento 
do comércio siga bastan-
te fragilizado ao longo de 
2020. Portanto, apesar do 
aumento na base mensal, 
melhores resultados ainda 
dependerão da continuação 
na flexibilização das medidas 
de isolamento e do desem-

penho dos principais setores 
da atividade. 

Na análise mensal, o seg-
mento de “Móveis e Eletro-
domésticos” apresentou alta 
de 12,8% em julho após já 
ter avançado em maio e ju-
nho, descontados os efeitos 
sazonais. Já nos dados sem 
ajuste sazonal, o segmento 
desacelerou seu ritmo de 

Construção criou 42 mil empregos 
no país em julho

posição de destaque na 
preservação de empregos e 
na retomada da economia”. 
Em 2020, a criação de 41.986 
empregos na construção foi 
o melhor resultado do setor 
desde fevereiro, quando ele 
criou 25.772 empregos. 

Com isso, o saldo entre 
admissões e demissões na 
construção no acumulado do 
ano voltou a ser positivo. De 
janeiro a julho, o setor criou 

8.742 vagas, uma variação 
de 0,4%.  Das vagas abertas 
pela construção em julho, 
7.338 registraram-se no 
Estado de São Paulo. Na 
sequência, os Estados que 
mais geraram empregos 
no setor no mês foram 
Minas Gerais (5.205), Pará 
(2.689), Ceará (2.642), 
Paraná (2.003) e Maranhão 
(1.981). 

Fonte: SindusCon-SP. 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FABIO CONRADO VAZ DE SOUZA, profissão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itaparica, BA, data-nascimento: 31/12/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Santos de Souza e de Maria 
Inês Conrado Vaz. A pretendente: NATALIA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS, profis-
são: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 
24/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos André 
Araujo dos Santos e de Jozelene Araujo dos Santos.

O pretendente: ROMÁRIO SAMPAIO SANTOS, profissão: auxiliar de almoxarifado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itagibá, BA, data-nascimento: 20/03/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geovanio Jesus dos Santos e de Vera 
Lúcia Sampaio Santos. A pretendente: TATIANE MARQUES DE SANTANA, profissão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em Ilhéus, BA, data-nascimento: 
28/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Costa 
de Santana e de Rosália Andrade Marques.

O pretendente: ALDENIR DE OLIVEIRA CLEMENTINO, profissão: técnico de enfer-
magem, estado civil: divorciado, naturalidade: em Macedonia, SP, data-nascimento: 
25/08/1965, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Cle-
mentino de Jesus e de Izabel de Oliveira. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ, 
profissão: copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Picos, PI, data-nascimento: 
12/09/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco José 
da Luz e de Francisca Maria Borges Evangelista.

O pretendente: GUSTAVO DE OLIVEIRA FERREIRA, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 15/03/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Godoy Cabral Ferreira e de Rosangela 
Aparecida de Oliveira. A pretendente: LETÍCIA EVELIN MACEDO DE OLIVEIRA, pro-
fissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
20/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ednaldo Freitas 
de Oliveira e de Sonia Aparecida Macedo Machado.

O pretendente: MARIVALDO DO ESPÍRITO SANTO DE SOUZA, profissão: eletricista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Riacho de Santana, BA, data-nascimento: 25/07/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Saturnino José de Souza 
e de Ana do Espírito Santo. A pretendente: ROSA NEUMA BARBOSA, profissão: cozi-
nheira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Sítio dos Moreiras (Moreilândia), PE, 
data-nascimento: 03/05/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Raimundo Ferreira Barbosa e de Maria das Graças Alexandre Barbosa.

O pretendente: MARCOS PEREIRA SAMPAIO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Boa Nova, BA, data-nascimento: 09/07/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito São Paulo, SP, filho de Emanuel Nascimento Sampaio e de Luzia Pereira 
Luz Sampaio. A pretendente: REJANE APARECIDA MARROQUES CORREIA, profis-
são: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: em Nanuque, MG, data-nascimento: 
15/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Antonio Barbosa 
Correia e de Neusa Marroques Correia.

O pretendente: ALEXANDRE AVELINO DA SILVA COSTA, profissão: desempregado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Água Preta, PE, data-nascimento: 07/10/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Avelino Costa e 
de Amara da Silva Costa. A pretendente: JOSIVALDA MARIA DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Maraial, PE, data-nascimento: 27/09/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SANTOS, profissão: motoris-
ta, estado civil: divorciado, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 
03/07/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aluizio Nonato 
dos Santos e de Aldeir Cardoso dos Santos. A pretendente: GABRIELA OLIVEIRA 
SANTOS, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Mairiporã, SP, data-nascimento: 07/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Auson Gomes dos Santos e de Cecilia Aparecida de Oliveira Santos.

O pretendente: WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Tabira, PE, data-nascimento: 06/04/1973, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira dos Santos e de Maria 
de Fatima Rodrigues Lima. A pretendente: ELIANE CRISTINA DE JESUS, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
13/06/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jandira Rosa 
de Jesus Amorim.

O pretendente: MOISÉS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA, profissão: auxiliar de 
editor de vídeo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-
nascimento: 23/02/1991, residente e domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de 
Carlos Roberto Bezerra e de Leonilda de Oliveira Bezerra. A pretendente: ADRIANA DE 
PONTES PAIVA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Osasco, SP, data-nascimento: 12/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João da Silva Paiva e de Sonia Fernandes de Pontes.

O pretendente: CAÍQUE MELO DA SILVA, profissão: analista de transportes, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 26/04/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sinvaldo Neris da Silva e de Maria da 
Glória de Melo da Silva. A pretendente: KELLY SANTOS SILVA, profissão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 01/02/1989, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir dos Santos Silva e de 
Eliene Oliveira Sousa Silva.

O pretendente: AMBROSIO SANTOS DE BRITO, profissão: gari, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Monte Seão, BA, data-nascimento: 07/12/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira de Brito e de Edite Maria dos San-
tos. A pretendente: CICERA BATISTA DE BRITO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Tarabaí, SP, data-nascimento: 13/06/1956, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Herminio de Brito e de Raimunda Batista de Brito.

O pretendente: EVANIO CORREIA GONZAGA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Una, BA, data-nascimento: 21/08/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos José Gonzaga Filho e de Rosalva Chaves 
Correia. A pretendente: FABIANA MOREIRA SOARES, profissão: empregada domés-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: em Belém, PB, data-nascimento: 30/01/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rázio Pedro Soares e de 
Maria José Moreira.

O pretendente: MARLUCIO LUIZ PEREIRA JUNIOR, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/08/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marlucio Luiz Pereira e de Valdirene 
Mendes Pereira. A pretendente: GABRIELA SILVA DOS SANTOS, profissão: redatora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/06/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Brito dos Santos 
e de Valdeci Amaral da Silva.

O pretendente: WILLIAM DA SILVEIRA MEVS, profissão: estoquista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em Pelotas, RS, data-nascimento: 06/11/1989, residente e domiciliado 
em Pelotas, RS, filho de Luis Augusto da Silva Mevs e de Ordalina da Silveira Mevs. 
A pretendente: ANDREZA CARDOSO SANTOS, profissão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/12/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joilson Henrique dos Santos e de 
Benildi Cardoso dos Santos.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: RODRIGO JOSÉ DE SOUZA GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/11/1987, cabeleireiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José de Paiva Gomes e de Tânia Maria Pereira de Souza; A 
pretendente: RAFAELA APARECIDA SANTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
03/03/1994, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Reinaldo da Silva e de Elenice dos Santos Rosa.

O pretendente: MAThEUS hENRIQUE BATISTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/06/1999, auxiliar de cozinha, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cicero Rildo Batista e de Maria de Fátima da 
Conceição; A pretendente: hELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 22/08/2000, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Expedito Ferreira da Silva e de Rosimere Ferreira da Silva.

O pretendente: ADRIANO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/09/1985, 
porteiro, natural de Orós - CE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho 
de Francisco Mariano da Silva e de Regina Alves da Silva; A pretendente: VANESSA DE 
LIMA VITOR, brasileira, solteira, nascida aos 15/03/2002, do lar, natural de Orós - CE, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Josimar Vitor e de Maria 
Vilani de Lima Vitor.

O pretendente: GUILhERME DOS SANTOS RODRIGUES, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 23/12/1993, analista de marketing, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Luiz Rodrigues e de Sonia 
Regina dos Santos Rodrigues; A pretendente: LORRAYNE GABRIELE MAGALhÃES, 
brasileira, divorciada, nascida aos 18/01/1988, gerente comercial, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ana Lucia Magalhães.

O pretendente: JEFFERSON PEREIRA VIANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/01/2001, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Varci Alves Viana e de Gildete Pereira Silva; A pretendente: ISA-
BELLE BRUNO GUARDA, brasileira, solteira, nascida aos 02/03/2001, babá, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Carlos 
Alberto Pacheco Guarda e de Glauciene dos Santos Bruno Guarda.

O pretendente: LEONICIO IZIDORO DO NASCIMENTO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 09/10/1950, pedreiro, natural de Boa Esperança do Sul - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Mario Izidoro do Nascimento e de Maria Vitoria do 
Nascimento; A pretendente: VALDELINA GERALDO AIRES, brasileira, solteira, nascida 
aos 19/10/1967, do lar, natural de Juquiá - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Benedito Geraldo Aires e de Ambrosina Aires da Silva.

O pretendente: CLEMENTE MOREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 15/03/1977, marceneiro, natural de Nova Itarana - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Aloisio da Silva Moreira e de Maria São Pedro Cruz de 
Oliveira; A pretendente: MIRLENE SANTOS VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
18/10/1993, recepcionista, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Gerson Rocha Vieira e de Edilene dos Santos.

O pretendente: ALEX NASCIMENTO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/09/1995, auxiliar de jardinagem, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jeronimo Dias dos Santos e de Ana Santos Nas-
cimento; A pretendente: MILIANE BARROS FAUSTINO, brasileira, solteira, nascida 
aos 22/09/1995, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de João Carlos Vicente Faustino e de Marcia Capristano Barros.

O pretendente: CLAUDIO ANTONIO CERQUEIRA DE JESUS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 23/05/1985, técnico de segurança do trabalho, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Cerqueira de 
Jesus e de Helenita Serra de Jesus; A pretendente: IRACY SANTANA SOUZA, brasi-
leira, viúva, nascida aos 25/12/1979, de serviços domésticos, natural de Berizal - MG, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Corino Santana e de Maria 
de Loudes Pereira.

O pretendente: JORGE DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/04/1968, 
vigilante, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Landaura dos Santos Silva; A pretendente: DAIANA DA SILVA SOUZA, bra-
sileira, solteira, nascida aos 20/06/1982, atendente, natural de Ribeirão - PE, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edvaldo Francisco de Souza e de 
Severina da Silva Souza.

O pretendente: LUCAS SILVA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/03/1999, 
repositor de estoque, natural de Quixadá - CE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Geomar Almeida Costa e de Charlene Silva Costa; A pretendente: 
ANA CARINA PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 29/06/1999, 
do lar, natural de Quixadá - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de José Rômulo de Oliveira e de Maria Regina Pereira.

O pretendente: WILLIAM PEREIRA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/07/1994, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Francisco de Jesus e de Jacira Pereira de Santana; A pre-
tendente: DANIELA SILVA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 18/11/1991, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Antonio Sebastião de Oliveira e de Maria do Carmo e Silva Pinto.

O pretendente: OTAVIO ENOQUE COSTA LACERDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/07/1997, gerente comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Ricardo Ferreira Lacerda e de Dinalva Ferreira 
Costa; A pretendente: IZABELLA ALVES PINhEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 
01/09/1994, analista administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Cicero Pinheiro da Silva e de Vanda Alves Pinheiro.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/03/1988, 
metalúrgico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Ivaldo Pedro da Silva e de Antonia Eduardo; A pretendente: GISLAINE DA 
SILVA FERNANDES, brasileira, solteira, nascida aos 24/06/1996, operadora de caixa, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Geraldo Fernandes e de Maria das Dores da Silva Fernandes.

O pretendente: ELENITO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
31/03/1971, operador de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Heleno Ferreira dos Santos e de Celina Silva Santos; 
A pretendente: LUZIVâNIA FREITAS, brasileira, divorciada, nascida aos 16/02/1987, 
auxiliar de cozinha, natural de Penalva - MA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Domingas Freitas Viana.

O pretendente: REGINALDO FELIX DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 05/06/1948, 
tapeceiro, natural do povoado de Serra da Cachoeira, no município de Vertentes - PE, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Gabriel Felix da Silva e de 
Maria Etelvina da Silva; A pretendente: TEREZINhA ALVES DOS SANTOS, brasileira, 
divorciada, nascida aos 08/04/1952, de serviços domésticos, natural de Campo Alegre 
- AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Alves dos 
Santos e de Maria Jose dos Santos.

O pretendente: JONN MAYKON VILAR DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
15/01/1985, motorista, natural de Uguatu - CE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Edson Vilar da Silva e de Sauvelina Soares da Silva; A pretendente: 
ISABELLA JENIFFER SILVA CANTUARIA, brasileira, solteira, nascida aos 26/11/2000, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Jose Antonio Cantuaria e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: ThIAGO BATISTA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/11/1988, 
pintor de obras, natural de Campina Grande - PB, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Edvanilson Oliveira do Oriente e de Maria José Batista da Silva; 
A pretendente: ANA CAROLINA SANTOS RODRIGUES, brasileira, divorciada, nascida 
aos 17/12/1985, auxiliar de limpeza, natural de Caieiras - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Maria de Jesus Rodrigues e de Maria Odete 
da Cruz Santos Rodrigues.

O pretendente: MAICON WILLIAN SOUZA SOARES RAMOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 08/02/1987, operador de máquinas, natural de Volta Redonda - RJ, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Ramos e de Iverilda Souza Soa-
res Ramos; A pretendente: MAGALI FERNANDES DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 17/04/1985, psicóloga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Eusebio Cardoso dos Santos e de Maria 
das Dores Rodrigues Fernandes dos Santos.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: VINICIUS APARECIDO DE SOUZA QUEIROZ, profissão: policial mi-
litar, estado civil: solteiro, naturalidade: Andradina - SP, data-nascimento: 13/03/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Damião Pedro de Queiroz e de 
Maria Domingos de Souza Queiroz. A pretendente: VALÉRIA SANTANA GUIMARÃES, 
profissão: analista administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Caculé - BA, data-
nascimento: 04/08/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João 
Alves Guimarães e de Dalva Maria de Santana. R$ 13,45
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: ANDREI IZIDRO FREIRE DA SILVA, nascido nesta Capital, Vila Gui-
lherme - SP, no dia (01/08/1988), profissão autônomo, estado civil solteiro, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Freire da Silva e de Maria 
Beatriz da Silva Izidro. A pretendente: ELIZABETh MERChEL PARREIRA CARVALhO, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia (17/08/1997), profissão autônoma, residente e domi-
ciliada e neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Helio Parreira Carvalho e de Andréa 
Mosquetti Merchel Carvalho.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: VÍTOR FRANCISCO PIRANI SILVA, estado civil solteiro, profissão 
administrador, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 10/04/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Martins da Silva e de Mi-
riam Ferreira Pirani. A pretendente: PATRICIA DANTAS RIBEIRO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão administradora, nascida em Santo André, SP, no dia 23/06/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Arismário Ribeiro dos 
Santos e de Maria de Lourdes Dantas Ribeiro dos Santos.

O pretendente: DAVID CURUNCZI DA COSTA, estado civil solteiro, profissão gerente 
de suprimentos, nascido nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 24/06/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Viviane Aparecida Curunczi da 
Costa. A pretendente: JAQUELINE MOREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida nesta Capital, Capela do Socorro, SP, no dia 06/10/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Moreira de Sousa e de 
Maria Ferreira de Sousa.

O pretendente: ALEXANDER WILLIAMS STAFUSA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão analista de T.I, nascido em Umuarama, PR, no dia 09/12/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Williams Roberto Gomes da Silva e 
de Janete Claudir Stafusa da Silva. A pretendente: IZABELA ALENCAR CASEMIRO DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida nesta Capital, Itaquera, 
SP, no dia 19/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Jose Casemiro da Silva e de Zilma Alencar da Silva.

O pretendente: GUSTAVO CESAR FRASSI, estado civil solteiro, profissão subgerente, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 26/02/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Cesar Frassi e de Maria Helena Bazan. A 
pretendente: MAURA SANTANA DE BRITO, estado civil solteira, profissão farmacêutica, 
nascida em Malhada, BA, no dia 16/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Aparecido de Brito e de Idalina de Souza Santana.

O pretendente: SILVIO CAMPOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão apo-
sentado, nascido nesta Capital, Penha de França, SP, no dia 23/05/1957, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Natalino de Oliveira e de Etelvina 
Campos de Oliveira. A pretendente: ELVIRA PIRES DOS SANTOS, estado civil viúva, 
profissão aposentada, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 28/04/1955, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Elviro Jose Antonio Pires e de 
Maria Emilia Pires.

O pretendente: JOÃO MIGUEL LUSVARGhI PORRECA, estado civil solteiro, profissão 
médico, nascido em Andradas, MG, no dia 06/09/1991, residente e domiciliado em 
Andradas, MG, filho de Miguel Acassio Porreca e de Elisabeth Lusvarghi Porreca. A 
pretendente: MAYRA MARTINS CRUZ, estado civil solteira, profissão médica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 01/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Osmar Martins Cruz Junior e de Rita de Cassia Vieira Ferro Martins 
Cruz. Obs.: Edital recebido do Cartório de Andradas - MG.

O pretendente: RAFAEL GUEDES SIMÕES, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 08/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Wilson Lorena Simões e de Celeste Guedes Ferreira. A pre-
tendente: MARIANA AMELIA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia 21/07/1995, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Rosangela Amelia da Conceição.

O pretendente: JOÃO ALVES DE LIMA JÚNIOR, estado civil divorciado, profissão 
médico, nascido em Goiás, no dia 18/01/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de João Alves de Lima e de Florianita Martins de Lima. A preten-
dente: ANA PAULA SANTOS SOARES DE PAULA, estado civil divorciada, profissão 
advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia 12/02/1981 residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Barroso dos Santos e de Raimunda Maria 
Moreira Vitor dos Santos.

O pretendente: LUIZ FERNANDO MAPELLI, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 13/12/1987, residente e domiciliado na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, filho de Luis Carlos Mapelli e de Raimunda Siqueira Pereira Mapelli. A 
pretendente: RANYELA LEAL DE BARROS, estado civil solteira, profissão escriturária, 
nascida em Picos PI, no dia 01/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Raimundo José de Barros Neto e de Maria Lusilene Leal Barros.

O pretendente: EDVANILSON SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, pro-
fissão manutenção de trens, nascido em São Paulo, SP, no dia 05/05/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Moreira de Oliveira e 
de Marineide Marques Santos. A pretendente: ELISANGELA APARECIDA DUARTE 
TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão corretora, nascida nesta Capital, Santo Amaro, 
SP, no dia 19/09/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria Angela Duarte Teixeira.

O pretendente: RODRIGO NATALIO DE MOURA, estado civil solteiro, profissão me-
troviário, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/12/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Joselia Regina de Moura. A pretendente: ANA FLA-
VIA ROChA ALVES, estado civil solteira, profissão técnica administrativa, nascida em 
Piracicaba, SP, no dia 29/06/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Maria Claudineia Rocha Alves.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: ILMAR NASCIMENTO DO CARMO, estado civil divorciado, profissão 
eletricista, nascido em Planalto - BA (Registrado no Distrito de Lucaia - BA), no dia 
(17/02/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Urçulino 
Moreira do Carmo e de Florência Libarino do Nascimento. A pretendente: SIMONE SILVA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Buerarema - BA, 
no dia (21/12/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Evilaslo Souza dos Santos e de Edna Maria Silva dos Santos.

A pretendente: ThAIS JANAINA SAMPAIO BARBOSA, estado civil solteira, profissão 
costureira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (31/07/1976), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Barbosa e de Eurides Pomponet 
Sampaio Barbosa. A pretendente: MÁRCIA APARECIDA REINARDI, estado civil soltei-
ra, profissão coordenadora de cozinha, nascida em Limeira - SP, no dia (09/05/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jair Reinardi e de 
Valdete da Silva Reinardi.

O pretendente: MARCIO NOLASCO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
supervisor financeiro, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (07/05/1977), re-
sidente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Manoel de Oliveira e de 
Iraci Nolasco de Oliveira. A pretendente: SOLANGE SILVA NOGUEIRA DE LIMA, 
estado civil solteira, profissão analista fiscal, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no 
dia (05/10/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Nogueira De Lima Filho e de Edleuza Pereira da Silva Lima. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço nesta Capital, onde o pretendente é residente 
e domiciliado.

O pretendente: MARCIO JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (12/07/1964), residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, filho de José Angelo da Silva e de Osmaria da Silva. A pretendente: 
PRISCILA GOMES PEREIRA, estado civil solteira, protissão estudante, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (12/10/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Wilson Dias Pereira e de Lenidalva Batista Gomes Pereira. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o preten-
dente é residente e domiciliado.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profissão prepara-
dor de máquinas, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (30/05/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Virgilio Ferreira Costa e de Maria 
Aparecida dos Santos Costa. A pretendente: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (23/02/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wanderlei Miguel dos 
Santos e de Maria do Socorro Pereira dos Santos.

O pretendente: LEONARDO MENDES DE MIRANDA, estado civil solteiro, profissão 
analista, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (10/08/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osmario Nunes de Miranda e de 
Elvani Mendes de Miranda. A pretendente: ELLEN CUSTODIO DOS SANTOS,estado 
civil solteira, profissão analista de departamento pessoal, nascida em Mauá - SP, no dia 
(12/07/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wilson 
Roberto dos Santos e de Célia Custodio dos Santos.

O pretendente: DANIEL hENRIQUES, estado civil solteiro, profissão motorista, nas-
cido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (17/12/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Irineu Henriques e de Deise Aparecida 
Belli Henriques. A pretendente: ENOCY DAYANA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão analista logístico, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nilson Luiz da Silva e de Rita 
de Cassia Alves dos Santos Silva.

www.netjen.com.br

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

 4
98

D
-B

C
BB

-A
0F

F-
9D

8B
.



Cartões de crédito 
e Covid-19

Há muitas pessoas 
displicentes com suas 
contas, especialmente 
com o cartão de crédito, 
mas com milhões 
de desempregados a 
questão assume outros 
contornos

Uma das causas é a Co-
vid-19, mas é também 
tudo que aconteceu 

antes. A economia brasileira 
foi reduzindo a produção des-
tinada ao mercado interno. 
Faltou melhor planejamento 
que buscasse o equilíbrio entre 
produção, trabalho, renda, tudo 
muito desigual no Brasil desde a 
fase do trabalho escravo. Como 
considerar a globalização boa 
para um país se esta leva os 
empregos e a produção para 
fora, desequilibrando a econo-
mia interna?

A economia moderna tomou 
o antigo jeito mercantilista 
de produzir para exportar e 
acumular riquezas e poder, 
visando superávit em suas 
contas externas, mas quando 
o mercado fecha devido a uma 
crise como a da pandemia, fica 
sem saber o que fazer. Deveria 
estar voltada para produzir 
para a própria população. Esse 
modelo satisfazia os interesses 
do mercado financeiro global, 
mas ao longo do tempo tem 
demonstrado que não promove 
progresso equilibrado entre as 
nações.

Foram séculos de descuidos. 
Agora surgiu o dilema: vida ou 
economia. Mas o essencial é co-
nhecer a finalidade da existên-
cia. A atual situação do Brasil 
mostra as consequências dos 
maus governos despreocupa-
dos com o equilíbrio das contas 
internas e externas, com o baixo 
nível de renda e de preparo da 
população. Um dos efeitos da 
má gestão são as muitas obras 
inacabadas, frutos de projetos 
ruins, falta de planejamento, e 
muitas vezes, corrupção.

Produzimos poucas coisas. 
Dependemos de importação 
de manufaturas que chegavam 
com preço arrasador. A renda 
caiu mais com o desemprego, 
um problema que se arrasta há 
décadas com a transferência da 
produção para a Ásia. As contas 
públicas e a administração da 
dívida pública estão em caótica 
situação. Há um problema po-
lítico de luta pelo poder, mas a 
economia sofre de males que se 
acumularam sem que recebes-
sem um tratamento objetivo. 
O mercado interno é fraco e 
despreparado, a precarização 
externa chegou até aqui. Como 
solucionar esses problemas?

A economia de muitos países 
segue como carro velho que vai 
largando partes pela estrada. 
Apesar de um esfriamento 

da globalização, a economia 
mundial não indica a possibili-
dade de mudanças no sistema, 
rumando na direção da renda 
básica universal como a gran-
de panaceia para acomodar a 
massa que enfrenta escassez 
de comida e educação.

O avanço econômico e tec-
nológico da China foi surpreen-
dente. O grande problema dos 
seres humanos é que não conse-
guem estabelecer um progresso 
equilibrado. A transferência das 
fábricas para a China acarretou 
alguma melhora no sofrido 
povo de Mao Tse Tung, mas 
afetaram a renda e empregos 
noutras regiões, criando um 
novo protagonista nas finanças 
mundiais, gerando o grande 
desequilíbrio geral, agravado 
com desequilíbrio na natureza.

O primeiro-ministro libanês, 
Hassan Diab, disse que as explo-
sões recentes em seu país foram 
provocadas pela detonação 
de 2.750 toneladas de nitrato 
de amônia, produto que tanto 
pode ser usado na fabricação de 
fertilizantes agrícolas quanto de 
explosivos. O Líbano se tornou 
um ponto de concentração das 
incoerências humanas e dos 
pensamentos maléficos que se 
materializam nos problemas 
criados pela humanidade, de-
correntes da forma de viver em 
desacordo com as leis da Cria-
ção. Destruição, insegurança, 
desemprego, mortos e feridos, 
economia desequilibrada, crise 
no abastecimento.

A frase “sadio de alma, corpo 
e mente” mostra o conjunto que 
forma o ser humano: a alma ou 
espírito, no comando; e o corpo, 
do qual faz parte a mente atra-
vés da atividade intelectiva, que 
deveria refletir intuitivamente, 
mas quer a supremacia, anu-
lando o espírito e forjando um 
mundo áspero, sem coração, 
como é o mundo atual que alma 
nenhuma consegue reconhecer 
como humano. 

A consideração humana 
é uma atitude vinculada à 
humildade espiritual. Pesso-
as arrogantes que se julgam 
superiores, oferecem pouca 
consideração ao próximo por 
considerá-lo insignificante. 
Insensíveis ao sofrimento 
alheio, caminham pela vida 
como se fossem os donos do 
mundo, buscando o máximo 
de satisfação para si mesmos. 
Pensando no bem geral, pode-
mos contribuir fortemente para 
a paz e a bem-aventurança da 
humanidade.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br). É autor dos 

livros: Nola – o manuscrito que 
abalou o mundo; 2012...e depois?; 

Desenvolvimento Humano, entre 
outros.  E-mail: (bicdutra@library.

com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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LCJ S.A.
CNPJ(MF) nº 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária 
Data/Hora/Local: 30/04/2020, às 10:30 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital So-
cial Léo Wallace Cochrane Júnior, Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait e Liana Cochrane Miele. Convocação e 
Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente - Léo Wallace Cochrane Júnior, Secretária - Lenah Barrio-
nuevo Cochrane Cutait. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. A Ata da última Assembleia Geral Ordiná-
ria de 30/04/2019, arquivada e registrada na JUCESP sob nº 501.575/19-4 em 19/09/2019, II. O Balanço Geral e 
as demais Demonstrações Financeiras relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019; III. Em razão da Compa-
nhia ter auferido Lucro no exercício de 2019, os acionistas aprovaram distribuição de dividendos no valor de R$ 
1.231.530,63 bem como, a constituição de reserva legal de acordo com o Estatuto Social. IV. Não houve outros 
assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. SP, 30/04/2020. Mesa Dirigente: Léo Wallace Cochrane Júnior - Presidente; Lenah Barrionuevo 
Cochrane Cutait - Secretária. JUCESP nº 301.815/20-3 em 11/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião PROCESSO
Nº 1025873-88.2014.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos,do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) FESP / USU 2VRP - Procuradoria do Patrimonio Imobiliário do Estado de São Paulo,
Manoel Gomes do Nascimenrto (falecido) - representado pela filha SHIRLEI GOMESNASCIMENTO,
Eulalia Alves de Medeiros Vallin(85anos)-representado pelo filho Luiz Antonio Vallim, Manoel Antonio
Maia e Mariza Lozano Quevedo Maia, Ercole Alfredo Ferioli -RG:003.991.088-15, e Nilda Del Guerra
Ferioli, Josefa Rodrigues Carrafa, Manoel Joaquim Ferro, Cleide Marcelo, Wilson Obristo e Maria
Aparecida de Godoi Obristo, Pierina Rainoldi Albini (CPF: 281.329.718-68), Ester Albibi Borri e Renzo
Borri, Luiz Antonio, Marilene Rodrigues dosSantos, Uendel dos Santos e Claduia Aparecida Pereira
dos Santos, Silvana Rodirgue, Mayra Lazzarinio Alviani e Vicenzo Alviani, Cicero Rodrigues de Melo
e Josefa Rodrigues dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Mariza Lozano Quevedo Maia e MANOEL ANTONIO MAIA
ajuizaram a ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel na Rua Murici, Nº 62,
Jardim Eliane, CEP: 03577-050, São Paulo - SP alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo
de 20 (vinte) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da Lei.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO.  Art. 887, § 3º/CPC.
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Luiz Carlos Monteiro - Leiloeiro Oficial da Empresa
SUBLIMELEILÕES GESTOR JUDICIAL - JUCESP Nº 909. 3ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
CÍVEL - COMARCA DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1069321-48.2013.8.26.0100 - AÇÃO DE PROCEDI-
MENTO COMUM - EXEQUENTE (REQUERENTE): ESPÓLIO DE ABRÃO PESS ISSA -
EXECUTADOS(REQUERIDOS): ELIZABETH MARIA SIMÕES OUTROS , ALÉM DOS DEMAIS INTE-
RESSADOS. BEM A SER PRACEADO POR MEIO ELETRONICO, através do portal
(www.sublimeleilões.com.br): MATRÍCULA Nº 120.353 DO 6º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓ-
VEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: 01 (UM) PRÉDIO E SEU RESPECTIVO TERRE-
NO, SITUADOS À RUA OUVIDOR PORTUGAL Nº 115, NO 12º SUBDISTRITO-CAMBUCÍ, medindo
14,40m de frente para a referida rua; pelo lado direito, de quem da rua olha para o imóvel, formando um
ângulo de 89º, na extensão de 13,50m; defletindo à esquerda, um ângulo de 90º na extensão de 0,60m;
defletindo à direita em ângulo de 90º na extensão de 11,00m; defletindo à esquerda em ângulo de 113º na
extensão de 1,50m; defletindo novamente à direita na extensão de 5,00m; confrontando com o prédio nº
131 da rua Ouvidor Portugal; daí deflete à esquerda, nos fundos em ângulo de 65º, na extensão de 16,00m,
nos fins dos quais quebra à direita fazendo ângulo externo de 121º 0 e segue numa extensão de 3,40m,
onde quebra à esquerda fazendo ângulo interno de 93º e segue na extensão de 6,40m; confrontando com o
prédio nº 1.010 da rua Independência; daí deflete à esquerda em ângulo de 121º, na extensão de 22,90m,
até a linha de testada do lote, formando um ângulo de 114º 30’, confrontando com o prédio nº 105 da
rua Ouvidor Portugal. CADASTRO MUNICIPAL: 035.013.0053-0. MATRÍCULA Nº 120.353 DO 6º
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL . Descrição completa na Matrí-
cula nº 120.353 do 6º C.R.I de SÃO PAULO/SP. Avaliação em 07/2020 com base nos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - R$ 2.888.854,09. Lance mínimo na 1ª praça:
R$ 2.888.854,09 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.733.312,45 (60% do valor de avaliação) sujeitos à atu-
alização, ao qual devera ser efetuado diretamente no sistema gestor (sublimeleiloes.com.br). DATAS
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 11/09/2020 às 9h00, e se encerra em 14/09/2020 às 15h00 caso não
haja licitantes , inicia-se a 2ª Praça sem interrupção , e com encerramento no dia 05/10/2020 às 15h00.
Ficam o executado(requerido) ELIZABETH MARIA SIMÕES E OUTROS, além dos demais interessados
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal.

OSA Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Aviso aos Acionistas
Conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de agosto de 2020, às 11h00 
(“AGE”), foi aprovado o aumento do capital social da Companhia no valor total de R$1.800.000,00, me-
diante a emissão de 119.999.992 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço 
de emissão de R$ 0,015 por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, inciso II da Lei nº 6.404/76. Em 
respeito ao artigo 171 da Lei nº 6.404/76, os acionistas terão o prazo de 30 dias, contados da data de 
publicação deste Aviso, para exercer o direito de preferência na subscrição do referido aumento de 
capital, na proporção da quantidade de ações de que eram titulares no dia da AGE, mediante comuni-
cação por escrito à Companhia. O eventual exercício de direito de preferência somente será aceito pela 
Companhia mediante integralização das ações subscritas à vista, em dinheiro ou com créditos líquidos 
e exigíveis detidos pelo acionista subscritor contra a Companhia. Transcorrido o prazo estabelecido 
para manifestação por parte dos acionistas, sem que estes tenham se manifestado, considerar-se-á 
como renúncia aos seus respectivos direitos de preferência e eventuais sobras poderão subscritas pe-
los acionistas interessados na proporção de sua participação no capital social. A ata da AGE encontra-
se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 25 de agosto de 2020. A Diretoria

1. Contexto operacional: A Cobansa Companhia Hipotecária 
(“Companhia”) atua na prestação de serviços de saque de FGTS e 
participa das ofertas públicas, leilões ou quaisquer outras formas 
de credenciamento que objetive a habilitação de agentes de imple-
mentação de programas habitacionais de natureza institucional. No 
tocante aos Programas Habitacionais em que participa, a Cobansa 
Companhia Hipotecária foi autorizada pelo Banco Central do Brasil 
a participar dos leilões do Programa de Subsídio à Habitação de In-
teresse Social PSH, bem como do Programa Minha Casa Minha 
Vida para Municípios com até 50.000 habitantes. No caso do PSH, 
regido pelas Portarias Interministeriais expedidas pelo Ministério 
das Cidades e Secretaria do Tesouro Nacional, a saber: Portaria In-
terministerial nº 337, de 17 de novembro de 2004; Portaria Intermi-
nisterial nº 335, de 29 de setembro de 2005. A Companhia partici-
pou dos leilões das seguintes Portarias Conjuntas, a saber: Portaria 
Conjunta nº 5, de 18 de novembro de 2004 (PSH I); Portaria Conjun-
ta nº 1, de 28 de março de 2005 (PSH II); Portaria Conjunta nº 2, de 
28 de março de 2005 (PSH II); Portaria Conjunta nº 3, de 25 de outu-
bro de 2005 (PSH III); Portaria Conjunta nº 4, de 25 de outubro de 
2005 (PSH III); Portaria Conjunta nº 1, de 28 de novembro de 2006 
(PSH IV); Portaria Conjunta nº 2, de 28 de novembro de 2006 (PSH IV) 
e Portaria Conjunta nº 4, de 01 de dezembro de 2008 (PSH V). Os re-
sultados dos leilões das referidas portarias foram homologados, a 
saber: Portaria nº 613, de 25 de novembro de 2004 (PSH I); Portaria 
nº 289, de 19 de abril de 2005 (PSH II); Portaria nº 817, de 30 de no-
vembro de 2005 (PSH III); Portaria de Resultado nº 921, de 13 de de-
zembro de 2006 (PSH IV) e Portaria nº 712, de 19 de dezembro de 
2008 (PSH V). Como resultado dos leilões a Companhia se creden-
ciou aos seguintes créditos no PSH: 13.566 (treze mil quinhentos e 
sessenta e seis) cotas na modalidade “Parcelamento” e 7.366 (Sete 
mil trezentos e sessenta e seis) cotas na modalidade de “Financia-
mento”. No caso do PMCMV_Sub50, regido pelas Portarias Con-
junta e Interministerial expedidas pelo Ministério das Cidades e Se-
cretaria do Tesouro Nacional, a saber: Portaria Conjunta nº 472, de 
18 de novembro de 2009 e Portaria Interministerial nº 484, de 28 de 
setembro de 2009. Como resultado desse leilão a Companhia con-
tratou 76.718 (setenta e seis mil setecentos e dezoito) cotas das 
79.791 (setenta e nove mil setecentos e noventa e um) cotas homo-
logadas. A Companhia participou também de nova oferta pública de 
recursos do Governo Federal (PMCMV_SUB50 – fase 2), em confor-
midade com as portarias interministeriais: nº 531, de 10 de novem-
bro 2011 e nº 547, de 28 de novembro de 2011, que dispõe sobre as 
condições da oferta pública e das diretrizes gerais do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida para municípios com população de até 50 mil 
habitantes, respectivamente. O Resultado do leilão foi homologado 
pela portaria nº 609, de 23 de dezembro de 2011, do Ministério das 
Cidades, porém, no dia 25 de maio de 2012, a oferta pública refe-
rente à Portaria Interministerial, nº 531 de 10 de novembro 2011 foi 
cancelada pelo Ministério das Cidades o que acarretou a perda das 
cotas obtidas pelos agentes fi nanceiros e Instituições Financeiras. 
Em 9 de abril de 2012 o Ministério das Cidades publicou a Portaria 
nº. 152 que tratava do acolhimento das novas propostas para parti-
cipar de nova oferta pública de recursos fi nanceiros, no âmbito do 
Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, integrante do 
Programa Minha Casa, Minha Vida. Em 01 de junho de 2012, o Mi-
nistério das Cidades, através da Portaria nº 235, divulgou o resulta-
do dessa nova oferta pública de recursos fi nanceiros onde recebe-
mos 8.548 (oito mil quinhentos e quarenta e oito) cotas. Cabe res-
saltar que cada cota representa R$25.000,00 (vinte e cinco mil 
Reais) de subvenção econômica e R$ 1.160,00 (um mil cento e ses-
senta Reais) de remuneração da Companhia para alocação em todo 
território nacional. Como resultado desse leilão a Companhia con-
tratou 7.996 (sete mil novecentos e noventa e seis) cotas das 8.548 
(oito mil quinhentos e quarenta e oito) cotas homologadas. Em mea-
dos do exercício de 2014, em decorrência das difi culdades dos re-
passes dos programas por parte do Governo Federal que acarretou 
a paralisação em muitas obras, gerando elevação nas demandas ju-
diciais contra as Instituições Financeiras promovidas pelos Ministé-
rios Público e Justiça do Trabalho, que em muitas vezes acarretava 
solicitação de bloqueios das contas da Companhia, acarretando al-
gumas vezes a paralisação temporária de outros convênios, por 
atingir os recursos que estavam depositados na Companhia como 
um todo, a administração, juntamente com seu departamento jurí-
dico, determinou a reestruturação da operação, de forma a transfe-
rir para empresa dentro do próprio grupo, a prestação serviço de 
gestão de tesouraria, no que tange apenas a movimentação de con-
ta bancária, visando mitigar riscos aos recursos do programa. 
2. Elaboração e apresentação das demonstrações contá-
beis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, requeridas para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017, aplicáveis às instituições fi nanceiras, que incluem as 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as normas 
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Fi-
nanceiro Nacional (COSIF), normatizações do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) e os pronun-
ciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) recepcionados pelos ór-
gãos reguladores relacionados ao processo de convergência contá-
bil internacional que não confl itam com a regulamentação do Con-
selho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil (BA-
CEN). As demonstrações contábeis incluem estimativas e premis-
sas, como a mensuração de provisões para perdas com operações 
de crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos 
fi nanceiros, provisão para contingências, perdas por redução ao va-
lor recuperável, “impairment” de títulos e valores mobiliários classi-
fi cados nas categorias títulos disponíveis para venda e títulos para 
negociação, ativos não fi nanceiros e outras provisões. As demons-
trações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a moe-
da funcional da Companhia. Todas as informações apresentadas 
em Reais foram convertidas para o milhar, exceto quando indicado 
de outra forma. As demonstrações contábeis foram elaboradas com 
base no custo histórico e, quando aplicável, houve mensuração a 
valor justo, conforme descrito nas principais práticas contábeis a 
seguir. As demonstrações contábeis referentes ao semestre e exer-
cício fi ndos em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas pela Ad-
ministração em 02 de julho de 2019. 3. Principais práticas con-
tábeis - 3.1. Moeda de apresentação: As demonstrações contá-
beis estão sendo apresentadas em Reais, moeda de apresentação 
da Cobansa. 3.2. Resultado das operações: As receitas e despe-
sas são contabilizadas pelo regime de competência. 3.3. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são repre-
sentados por disponibilidades em moeda nacional. 3.4. Ativo cir-
culante e não circulante: Os ativos são registrados pelos valores 
líquidos de realização, incluindo os rendimentos e as variações mo-
netárias (em base “pro rata”) auferidas. 3.4.1 Títulos e valores 
mobiliários: Conforme estabelecido pela Circular nº 3.068/01, do 
Banco Central do Brasil, os títulos e valores mobiliários, são assim 
classifi cados e avaliados: • Títulos para negociação: títulos e 
valores mobiliários adquiridos com o intuito de serem ativa e fre-
quentemente negociados, e são ajustados pelo valor de mercado 
em contrapartida ao resultado do período; • Títulos disponíveis 
para venda: títulos e valores mobiliários que não se enquadram 
como para negociação, nem como mantidos até o vencimento, e 
são ajustados pelo valor de mercado, em contrapartida à conta des-
tacada do patrimônio líquido, pelo valor líquido dos efeitos tributá-
rios; • Títulos mantidos até o vencimento: títulos e valores mo-
biliários com a intenção e capacidade fi nanceira para sua manuten-
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Cobansa Companhia Hipotecária, elaboradas na forma da Legislação Societária, referente ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018.
Agradecimentos: Agradecemos o apoio e confi ança dos nossos clientes e parceiros comerciais e o trabalho dedicado dos nossos funcionários e demais colaboradores. São Paulo, 03 de julho de 2019.                                                                                 A Diretoria

Balanços patrimoniais em 31.12.2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31.12.2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo Nota explicativa 2018 2017
Circulante  11.328 19.562
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 14 13
Títulos e valores mobiliários 5 11.018 5.902
Carteira própria  11.018 5.902
Outros créditos 6 296 13.647
Rendas a receber  21 152
Diversos  275 13.495
Ativo Não Circulante  3.395 934
Outros créditos  3.395 934
Diversos 6 3.395 934
Permanente  1.364 1.482
Investimentos 7 1.337 1.388
Outros investimentos  1.337 1.388
Imobilizado de uso 8 27 94
Outras imobilizações de uso  452 559
(-) Depreciações acumuladas  (425) (465)

Total do ativo  16.087 21.978

Passivo e  Nota
 patrimônio líquido explicativa 2018 2017
Circulante  13.040 12.557
Obrigações por repasses do
 país - instituições ofi ciais 9 13 4.347
Outras instituições  13 4.347
Outras obrigações  13.027 6.020
Fiscais e previdenciárias 10 309 1.275
Diversas 10 12.718 4.745
Receita Diferida 12 - 2.190
Receita Diferida  - 2.190
Passivo Não Circulante  1.199 3.255
Outras obrigações  1.199 3.255
Fiscais e previdenciárias 10 527 -
Diversas 10 672 3.255
Patrimônio líquido  1.848 6.166
Capital: De domiciliados no país 14 10.000 10.000
Reservas de lucros: 
Prejuízos Acumulados  (8.152) (3.834)
Total do passivo e patrimônio líquido  16.087 21.978

Demonstrações dos resultados
Semestre e exercícios fi ndos em 31.12.2018 e 2017

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 2º Se-
 Nota mestre Exercício
Receitas da explicativa 2018 2018 2017
 intermediação fi nanceira  268 488 801
Resultado de operações
 com títulos e valores mobiliários 5 268 488 801
Despesas da
 intermediação fi nanceira  (171) (293) (13)
Operações de repasses -
 outras instituições ofi ciais  (171) (293) (13)
Resultado bruto da
 intermediação fi nanceira  97 195 788
Outras receitas/
 despesas operacionais  (8) (3.088) (860)
Receitas de prestação de serviços  948 1.652 4.310
Despesas de pessoal  (256) (741) (1.124)
Outras despesas administrativas 15 (471) (994) (2.930)
Despesas tributárias 16 (107) (193) (501)
Resultado de
 participações em coligadas 7 32 (69) 7
Outras receitas/
 despesas operacionais 17 (154) (2.743) (622)
Resultado operacional  89 (2.893) (72)
Resultado antes da
 tributação sobre o lucro  89 (2.893) (72)
Imposto de Renda e
 Contribuição Social  - (1.425) -
Ativo Fiscal Diferido  - (1.425) -
Lucro líquido /
 prejuízo do semestre  89 (4.318) (72)
Número de ações 14 2.370 2.370 2.370
Resultado por ação em R$  0,04 (1,82) (0,03)

Demonstrações dos fl uxos de caixa - Semestre e 
exercícios fi ndos em 31.12.2018 e 2017 (Em milhares de reais)

 2º Semestre Exercício
Das atividades operacionais 2018 2018 2017
Lucro líquido ajustado 190 (1.919) (38)
Lucro líquido 89 (4.318) (72)
Ajuste ao lucro líquido 101 2.399 34
Depreciação 9 21 41
Constituição de provisão 124 2.327 -
Rendas de participações
 em controladas/coligadas (32) 69 (7)
Dividendos - (18) -
Variação de ativos e obrigações (194) 6.208 (1.412)
(Aumento) Redução
 em títulos para negociação (2.498) (5.116) 3.447
(Aumento) Redução em outros créditos 702 8.748 (4.674)
Aumento (Redução) em outras obrigações 1.602 4.766 (124)
Aumento (Redução) em receitas diferidas - (2.190) (61)
Caixa líquido (consumido nas) / proveniente
 das atividades operacionais (4) 4.289 (1.450)
Das atividades de investimento 
Aquisição(redução) de imobilizado (1) 46 -
Dividendos recebidos de coligadas - - 121
Caixa líquido proveniente
 das atividades de investimento (1) 46 121
Fluxo de caixa das
 atividades de fi nanciamentos 
Aumento (Redução) em
 obrigações por empréstimos e repasses - (4.334) 990
Caixa líquido proveniente das /
 (utilizado nas) atividades
 de fi nanciamentos - (4.334) 990
Aumento / (redução) líquida
 de caixa e equivalente de caixa (5) 1 (339)
Disponibilidades 
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do período 19 13 352
Caixa e equivalentes de
 caixa no fi nal do período 14 14 13
Aumento / (redução) líquida
 de caixa e equivalente de caixa (5) 1 (339)

A Diretoria
Sérgio Abellan - CT CRC-1SP 166.900/O-5

Relatório do Auditor Independente
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos administradores e acionistas do Cobansa Companhia Hi-
potecária. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstra-
ções fi nanceiras da Cobansa Companhia Hipotecária (“Com-
panhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exer-
cício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a 
seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstra-
ções fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira 
da Companhia em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para o período fi ndo nes-
sa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil. Base para opinião com ressalva: Em 31 de de-
zembro de 2018, a Companhia apresenta na rubrica “provisão para 
contingências” o valor de R$655 mil, conforme descrito na nota ex-
plicativa 13.2, para fazer face aos processos cíveis e trabalhistas 
com probabilidade de perda provável. Conforme resposta de seus 
assessores jurídicos às nossas cartas de confi rmação (circulariza-
ção), apuramos o valor de R$1.214 mil. Consequentemente o pas-
sivo não circulante está subavaliado e o patrimônio líquido supera-
valiado nos valores de R$559 mil; e o resultado do exercício suba-
valiado em R$356 mil naquela data. Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, es-
tão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos in-
dependentes em relação à Companhia de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Con-
tador e nas normas profi ssionais 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 sufi ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião com ressalva. Incerteza relevante relacionada 
a continuidade operacional: A Companhia apresentou insufi -
ciência de limites operacionais e prejuízo antes da tributação e 
participações no semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2018. O 
desenvolvimento normal das atividades da Companhia está direta-
mente relacionado ao sucesso na execução dos planos de negó-
cios propostos pela Administração, descritos na nota explicativa 

21. Essa situação indica a existência de incerteza relevante que 
pode levantar dúvida signifi cativa quanto a sua continuidade ope-
racional. As demonstrações fi nanceiras não incluem quaisquer 
ajustes em virtude dessas incertezas. Nossa opinião não está res-
salvada em função desse aspecto. Ênfase: Conforme mencionado 
na nota explicativa n° 18, a Companhia mantém relações e opera-
ções com partes relacionadas. Dessa forma, o resultado de suas 
operações pode ser diferente daquele que seria obtido em opera-
ções efetuadas com partes não relacionadas. Nossa opinião não 
contém modifi cação em função desse assunto. Outros assuntos: 
As demonstrações fi nanceiras da Cobansa Companhia Hipote-
cária para o período fi ndo em 31 de dezembro de 2017 foram exa-
minadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 
07 de agosto de 2018 com opinião modifi cada sobre essas de-
monstrações fi nanceiras, referentes a 03 (três) assuntos, a seguir 
descritos: 1. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia transferiu 
a responsabilidade pela gestão dos seus recursos de tesouraria 
para empresa ligada e as demonstrações contábeis da empresa li-
gada referentes ao semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2017 
não foram auditadas e, consequentemente, não foi emitido opi-
nião sobre aquelas demonstrações contábeis e seus possíveis 
efeitos sobre o resultado e a posição patrimonial e fi nanceira da 
Companhia para o semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2017. Em 
31 de dezembro de 2018, esse assunto não é mais aplicável. 2. Em 
31 de dezembro de 2017, a Companhia mantinha em seu ativo não 
circulante créditos tributários diferidos, no montante de R$ 2.204 
mil sobre prejuízos fi scais, para os quais, em decorrência da ade-
são ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), foi 
oferecido a compensação de R$ 778 mil, que dependiam de homo-
logação por parte da Receita Federal do Brasil. Como consequên-
cia, o saldo remanescente daquele, no montante de R$ 1.425 mil 
não possuía expectativas de realização, conforme estabelecido na 
regulamentação vigente. Como consequência, o ativo não circu-
lante estava superavaliado e o resultado e o patrimônio líquido su-
bavaliado em R$ 1.425 mil. Sobre este assunto, no exercício de 
2018 a Companhia efetuou a reversão parcial do respectivo mon-
tante, mantendo no seu ativo o valor de R$ 778 mil necessário e 
sufi ciente para fazer frente à quitação de débitos inscritos no Pro-
grama Especial de Regularização Tributária – PERT (conforme no-
tas 6 e 11). 3. O terceiro assunto refere-se as “provisões para con-
tingências trabalhistas”, cujo assunto está descrito na seção 
“Base para opinião com ressalva” deste relatório. Adicionalmente, 
as demonstrações fi nanceiras de 31 de dezembro de 2017 conti-
nha uma ênfase, similar ao assunto de partes relacionadas descri-
to na seção de “ênfase” deste relatório. Outras informações 

que acompanham as demonstrações fi nanceiras e o rela-
tório do auditor: A administração da Companhia é responsável 
por essas outras informações que compreendem o relatório da ad-
ministração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras 
não abrange o relatório da administração e não expressamos qual-
quer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em co-
nexão com a auditoria das demonstrações fi nanceiras, nossa res-
ponsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsisten-
te com as demonstrações fi nanceiras 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 somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidade da administração e da gover-
nança pelas demonstrações fi nanceiras: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações fi nanceiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações fi nanceiras, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações fi nanceiras a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da Companhia são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de elabora-
ção das demonstrações fi nanceiras. Responsabilidade do au-
ditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, 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 au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoá-
vel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 

referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profi ssional, e mantemos ceticis-
mo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi -
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção 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, falsifi cação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles in-
ternos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis 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 audi-
toria obtidas, se existe uma incerteza signifi cativa em relação a 
eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida signifi cativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Compa-
nhia. Se concluirmos que existe incerteza signifi cativa devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi -
cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se man-
ter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação ge-
ral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, in-
clusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as even-
tuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identi-
fi camos durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto SP, 03 de julho de 2019.
BLB 
Auditores Independentes  Rodrigo Garcia Giroldo
CRC 2SP023165/O-2  CRC 1SP222658/O-9 

ção em carteira até o vencimento, e são avaliados pelos custos de 
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida 
ao resultado do período. 3.5. Permanente - 3.5.1. Investimento: 
Os investimentos em coligadas com infl uência signifi cativa ou par-
ticipação de 20% ou mais no capital votante são avaliados pelo mé-
todo de equivalência patrimonial. Investimentos sem infl uência sig-
nifi cativa ou participação inferiores a 20% do capital votante são 
avaliados pelo custo histórico. 3.5.2. Imobilizado de uso: É de-
monstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas deprecia-
ções acumuladas, calculado pelo método linear de acordo com a 
vida útil-econômica estimada dos bens, sendo “Móveis e utensí-
lios” e “Instalações” - 10%, e “Sistema de processamento de da-
dos” e “Veículos” - 20% ao ano. 3.6. Outros ativos e passivos 
circulante e não circulante: Demonstrado por valores conheci-
dos ou calculáveis incluindo, quando aplicável, os encargos e as va-
riações monetárias (em base “pro rata”) auferidas. 3.6.1 Imposto 
de renda e contribuição social: São registrados na rubrica “Ou-
tras obrigações - Fiscais e previdenciárias”. A provisão para Impos-
to de Renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, 
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 
240 mil no ano. A provisão para Contribuição Social é calculada à 
alíquota de 20% sobre o lucro tributável antes do Imposto de Ren-
da. 3.7. Mudanças nas práticas contábeis - 3.7.1 - Sobre o 
CPC 48 / IFRS 9 – Instrumentos Financeiros: A partir de 1° de 
janeiro de 2018, tornou-se obrigatória a aplicação do Pronuncia-
mento Técnico CPC 48 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC, que trata dos requerimentos para reconhecimen-
to e mensuração de instrumentos fi nanceiros, alinhado com o pro-
nunciamento internacional IFRS 9 contido no International Financial 
Reporting Standards - IFRS (um conjunto de pronunciamentos con-
tábeis internacionais) publicados e revisados pelo IASB (Internatio-
nal Accounting Standards Board). Considerando que o citado CPC 
48 adota uma nova abordagem para a classifi cação e mensuração 
de ativos fi nanceiros, passivos fi nanceiros e contabilidade de hed-
ge, em especial, a Sociedade informa que avaliou seus investimen-
tos e a sua metodologia de reconhecimento da perda esperada nas 
operações que envolvam riscos de crédito. Na avaliação da Admi-
nistração, não há efeitos na adoção inicial desta norma para as de-
monstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 
2018, sendo que a adoção inicial não implicou em alterações nos 
saldos iniciais do ano de forma retrospectiva. 3.7.2 - Sobre o CPC 
47 / IFRS 15 – Receita decorrente de contratos com clientes: 
A partir de 1° de janeiro de 2018, tornou-se obrigatória a aplicação 
do Pronunciamento Técnico CPC 47 emitido pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis – CPC, que estabelece um conjunto de medi-
das e tratamentos a serem aplicados no reconhecimento de receita 
decorrente de contratos com clientes, alinhado com o pronuncia-
mento internacional IFRS 15 contido no International Financial Re-
porting Standards - IFRS (um conjunto de pronunciamentos contá-
beis internacionais) publicados e revisados pelo IASB (International 
Accounting Standards Board). A Companhia informa que a conclu-
são das análises voltadas ao reconhecimento das receitas de contra-
tos com clientes não apontou para a ocorrência de impactos relevan-
tes na análise retrospectiva aos saldos iniciais do presente exercício, 
e nem nas demonstrações fi nanceiras do exercício de 2018.
4. Caixa e equivalente de caixa 2018 2017
Disponibilidades em moeda nacional 14 13
Total 14 13
5. Títulos e valores mobiliários: Classifi cação por categorias
  2018 2017
 Sem Valor de Valor de
 venci- mercado/ mercado/
Títulos mento contábil contábil
Títulos para negociação 11.018 11.018 5.902
Cotas de fundos de investimento 11.018 11.018 5.902
Total 11.018 11.018 5.902
Resultado de títulos
 e valores mobiliários 2018 2017
Fundos de investimento 488 801
Total 488 801
6. Outros Créditos - Rendas a receber: O saldo de R$21 (R$152 
em 2017) refere-se a juros sobre o capital próprio a receber da Ci-
brasec - Companhia Brasileira de Securitização.
Diversos 2018 2017
Adiantamentos salariais 24 41
Adiantamentos viagens 6 3
Devedores para depósito em garantia – trabalhistas 412 279
Outros (a) 2.918 2.909
Impostos e contribuições a compensar 245 236
Créditos tributários (b) - 2.204
Pagamentos a ressarcir 1 1
Devedores diversos (c) 64 8.756
Total 3.670 14.429
Curto prazo 95 13.495
Longo prazo 3.575 934
(a) Representado principalmente, por seguro garantia do programa 
do Ministério das Cidades na modalidade do Programa de Subsídio 
a habitação – PSH. (b) Em 2017, representado principalmente por 
créditos tributários de Imposto de Renda e Contribuição Social pro-
venientes de prejuízo fi scal no montante de R$924 e base negativa 
no montante de R$624 e outros créditos tributários sobre diferenças 
temporárias no montante de R$656, totalizando R$2.204. Parte dos 
valores, no montante de R$ 778, foi utilizado para quitação de tribu-
tos federais no âmbito do PERT (programa especial de regularização 
tributária) conforme descrito na nota 11. O restante foi revertido em 
função de não atenderem às regras de manutenção de créditos tri-
butários ativados. (c) Representado por direitos de repasses do Mi-
nistério das Cidades na modalidade do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida para municípios até 50.000 habitantes – PMCMV e suas 
respectivas tarifas. A variação verifi cada decorreu da baixa dos va-
lores em contrapartida à conta de valores a repassar no passivo, 
sendo mantidos apenas os controles extra contábeis. 7. Investi-
mentos: Referem-se às 1.474 ações da Cibrasec - Companhia Bra-
sileira de Securitização, cujo participação é de 1,95%, avaliadas 
pelo custo histórico.     Valor
8. Imobilizado de uso   Depre- residual
 Taxa Custo ciação 2018 2017
Instalações 10% 3 (3) - -
Móveis e equipamentos
 de uso 10% 75 (66) 9 13
Sistema de
 processamento de dados 20% 235 (228) 7 11
Veículos 20% 139 (128) 11 70
Total  452 (425) 27 94
9. Obrigações por repasses no país – instituições ofi ciais
  2018 2017
Contrapartida a Repassar PMCMV2  13 3.052
Contrapartida a Repassar -
 Convênio Casa Paulistana - 1.295
Total 13 4.347
10. Outras obrigações -
 Fiscais e previdenciárias 2018 2017
Impostos e contribuições de terceiros 50 56
Impostos e contribuições sobre salários 7 32
Outros impostos e contribuições a recolher 779 1.187
Total 836 1.275
Curto prazo 309 1.275
Longo prazo 527 -

Diversas 2018 2017
Credores diversos – País (a) 1.038 876
Credores por recursos a liberar 11.591 6.560
Provisão para pagamento a efetuar -
 Despesa de pessoal 106 118
Provisão para passivos
 contingentes trabalhistas (nota 13.2) 412 217
Provisão para passivos contingentes cíveis (nota 13.2) 243 229
Total 13.390 8.000
Curto prazo 12.718 4.745
Longo prazo 672 3.255
(a) Refere-se a possível devolução de Contrapartida Financeira rece-
bida dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido à 
contratação de menos benefi ciários. 11. Imposto de renda e con-
tribuição social: a) A demonstração do cálculo dos encargos com 
Imposto de Renda e Contribuição Social é a seguinte:
Base de cálculo 2018 2017
Resultado antes dos impostos (2.892) (72)
(+) Adições 127 62
(-) Exclusões (58) (65)
(=) Resultado fi scal (2.823) (75)
b) A Companhia reverteu créditos tributários de prejuízos fi scais não 
utilizados no Programa Especial de Regularização Tributária- PERT, 
em função de não reunirem os requisitos mínimos para sua manu-
tenção no ativo. Abaixo, a origem e movimentação dos créditos tri-
butários de imposto de renda e contribuição social diferidos exis-
tentes no ano anterior:  Utili
Crédito Tributário Saldo em zação Re- Saldo em
 (Ativo Diferido) 31/12/2017 PERT versão 31/12/2018
Outras provisões 656 - (656) -
Total dos créditos
 tributários sobre
  diferenças temporárias 656 - (656) -
Prejuízo fi scal e base negativa
 de contribuição social 1.548 (778) (770) -
Total dos créditos
 tributários 2.204 (778) (1.426) -
c) Sobre a previsão de realização dos créditos tributários sobre dife-
renças temporárias, prejuízo fi scal e base negativa de contribuição 
social: A projeção de realização do crédito tributário, elaborada com 
base em estudo do cenário futuro em 31 de dezembro de 2017, que 
considerou as premissas principais para as projeções de indicado-
res macroeconômicos e indicadores de produção naquela data. Na-
quele contexto, havia uma projeção para utilização com lucros futu-
ros e outra para utilização no Programa Especial de Regularização 
Tributária (PERT), no montante de R$ 778. Desta forma, a parte não 
utilizada no PERT foi revertida, em função da não realização de lu-
cros no exercício corrente e nos 3 últimos exercícios. d) Créditos tri-
butários não ativados: Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia, 
possui prejuízos fi scais e base negativa de contribuição social de 
aproximadamente R$ 8.151 sobre os quais não foram registrados 
créditos tributários no montante de R$ 3.260. 12. Receitas diferi-
das: Ao fi nal do exercício de 2017 a Companhia tinha expectativa 
de realização das Tarifas MCMV fase 1 e 2. Estas receitas são a re-
muneração da Cobansa dos referidos programas sociais e seriam 
apropriadas de acordo com o percentual de conclusão das obras em 
andamento. No exercício de 2018 a Administração procedeu com a 
baixa dos referidos valores que somente serão reconhecidos quan-
do efetivamente tiverem o seu ingresso fi nanceiro. 13. Contingên-
cias ativas, passivas e obrigações legais: 13.1 Ativos con-
tingentes: Não existem ativos contingentes contabilizados. 13.2 
Passivos de natureza cível, trabalhista e fi scal: A Administra-
ção, com base em informações de seus consultores jurídicos, em 
análises das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações tra-
balhistas, com base no histórico de perdas, constituiu provisão para 
passivos contingentes em montante considerado sufi ciente para 
cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. O passivo rela-
cionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até o ga-
nho defi nitivo da ação, representado por decisões judiciais favorá-
veis, sobre as quais não cabem mais recursos, ou a sua prescrição. 
I. Processos trabalhistas: Os assessores jurídicos avaliaram os 
processos trabalhistas com risco provável que totalizam o valor de 
R$ 876, o qual a companhia provisionou R$ 412. Os processos tra-
balhistas avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco 
possível totalizam o valor de R$ 133 em 31 de dezembro de 2018. II. 
Processos cíveis: Os assessores jurídicos avaliaram os processos 
cíveis com risco provável no valor de R$338, o qual a companhia 
provisionou R$243. Os processos cíveis avaliados pelos assessores 
jurídicos como sendo de risco possível totalizam em 31 de dezem-
bro de 2018 o montante de R$5.783. III. Obrigações legais – Fis-
cais e previdenciárias: Os impostos e contribuições estão sujei-
tos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos 
variáveis de tempo. Não existem em 31 de dezembro de 2018, pro-
cessos fi scais avaliados como sendo de risco provável.
IV. Movimentação das provisões 
 Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017 217 229 446
Atualização monetária 10 14 24
Constituição de provisão 185 - 185
Saldo em 31 de dezembro de 2018 412 243 655
14. Patrimônio líquido - a. Capital social: O capital social, no 
montante de R$ 10.000 (R$ 10.000 - 2017), totalmente subscrito e 
integralizado, dividido em 2.369.978 ações, sendo 1.184.989 ações 
ordinárias nominativas e 1.184.989 ações preferenciais nominati-
vas, todas sem valor nominal. b. Dividendos: Conforme disposição 
estatutária está assegurado aos acionistas dividendos que corres-
pondam, no mínimo, a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado 
nos termos da lei societária. No exercício não foram provisionados 
dividendos. c. Reserva legal: A reserva legal, constituída obriga-
toriamente a base de 5% sobre o lucro líquido do período, limitado 
a 20% do capital social realizado, não foi constituída neste exercí-
cio em face do prejuízo verifi cado.
15. Outras despesas administrativas 2018 2017
Serviços de terceiros 224 1.297
Serviços técnicos especializados 223 233
Viagens 8 5
Aluguel 101 177
Comunicação 15 85
Sistema fi nanceiro 134 161
Transportes 6 5
Publicação 30 29
Seguros 9 25
Processamento de dados 42 573
Outras 202 340
Total 994 2.930

16. Despesas tributárias 2018 2017
COFINS 76 210
PIS 12 34
ISS 83 216
Outras 22 41
Total 193 501
17. Outras receitas/despesas operacionais 2018 2017
Variação monetária ativa 16 -
Variação monetária passiva (478) (621)
Subsídio de equilíbrio/Tarifa MCMV - 60
Provisões para perdas fi nanceiras (a) (2.143) -
Dividendos/juros s/capital próprio 25 94
Outras (163) (155)
 (2.743) (622)
(a) A companhia procedeu com levantamento de ativos e passivos 
vinculados a programas habitacionais de repasses, no âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida, de forma a evidenciar em seu 
balanço somente aqueles montantes em que já possuem disponibi-
lidade fi nanceira para o repasse e que aguardam somente a docu-
mentação para a sua fi nalização. Do mesmo modo, procedeu com o 
desreconhecimento de receitas vinculadas a estes programas até 
que as mesmas sejam disponibilizadas em seu caixa, uma vez que 
a realização das mesmas depende da aceitação de documentos por 
parte do órgão federal patrocinador. Desta forma, pode ser verifi ca-
da uma redução em ativos e passivos nas rubricas de “outros crédi-
tos – diversos” no ativo e “obrigações para repasses – outras insti-
tuições” e “receitas diferidas”. O efeito bruto em resultado foi de R$ 
2.142 no primeiro semestre de 2018, e está refl etida na movimenta-
ção da conta “outras receitas/despesas operacionais”. 18. Partes 
relacionadas - 18.1. Remuneração dos Administradores: A 
remuneração do pessoal-chave da Administração da Companhia foi 
por meio de pró-labore e dividendos no valor total de R$ 68 no exer-
cício fi ndo em 31 de dezembro de 2018 (R$ 111 em 2017). 18.2. Ou-
tras transações com partes relacionadas: Em função do blo-
queio bancário descrito na nota nº 1 – Contexto Operacional, a Com-
panhia possuía um saldo de caixa de sua propriedade em posse da 
empresa Equity Fomento Mercantil Ltda no montante de R$ 21 em 
2017, que era gerido por pessoa designada da própria Companhia, 
utilizado para pagamentos de compromissos da Companhia, pró-
prios ou de terceiros, ou devolvido no primeiro dia útil posterior. Não 
existem saldos em poder da Equity em 31 de dezembro de 2018. 
19. Outras informações: Conforme legislação em vigor, a Compa-
nhia não pode conceder empréstimos ou adiantamentos para: • Di-
retores e membros dos conselhos consultivos ou administrativo, fi s-
cais e semelhantes, bem como aos respectivos cônjuges e parentes 
até o 2º grau; • Pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu 
capital com mais de 10%; pessoas jurídicas de cujo capital partici-
pe com mais de 10%; a própria instituição fi nanceira, quaisquer Di-
retores e Administradores da própria Instituição, bem como seus 
respectivos cônjuges e parentes até o 2º grau. Dessa forma, não são 
efetuados pela Companhia empréstimos ou adiantamentos a qual-
quer subsidiária, membros do Conselho de Administração ou da Di-
retoria Executiva seus cônjuges e parentes até o 2º grau. 20. Ge-
renciamento de risco: A Companhia adotou estrutura voltada 
para o gerenciamento e mitigação dos riscos inerentes das opera-
ções intermediadas. A Diretoria aprovou a estrutura, políticas, siste-
mas, formas de monitoramentos e procedimentos relacionados a 
identifi car atividades que estejam sendo realizadas em descumpri-
mento às determinações dos normativos e legislação vigentes dos 
órgãos reguladores. Os registros da estrutura organizacional, o ma-
nual de controles internos, os relatórios considerando o gerencia-
mento do risco de capital, operacional de Mercado, de liquidez e ou-
tros inerentes das operações intermediadas, os registros efetuados 
nas atas de reuniões e que atendem as determinações dos norma-
tivos e legislação vigentes, estão à disposição na sede da Cobansa 
Companhia Hipotecária, localizada na Rua João Alfredo, 789 – Blo-
co 2 – Sala B - Bairro Cumbica – Guarulhos – SP. 21. Limites ope-
racionais (Acordo de Basileia): Em 31 de dezembro de 2018, a 
Companhia encontrava-se desenquadrada nos limites de capital e 
patrimônio mínimos, conforme normas e instruções estabelecidas 
pelo Banco Central do Brasil. Desta forma, a Companhia vem bus-
cando alternativas para o seu enquadramento e novas fontes de re-
ceitas. 22. Eventos subsequentes: Em face do descrito na nota 
explicativa 21, a Administração está desenvolvendo um novo plano 
de negócios visando a recomposição do Patrimônio Líquido dentro 
dos limites estabelecidos pela legislação, bem como a continuida-
de dos negócios que são e serão desenvolvidos e o retorno adequa-
do de seus investimentos. Como resultantes destes estudos de pla-
nejamento, a AGE realizada em 26 de setembro de 2019, decidiu 
por um aumento de capital, e a Companhia recebeu aporte de R$ 
1.000 para enquadramento aos limites mínimos de Capital e Patri-
mônio Líquido, cujo processo de aprovação já se encontra homolo-
gado junto ao Banco Central do Brasil.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Semes-
tre e exercícios fi ndos em 31.12.2018 e 2017 (Em milhares de reais)
 Capital Social Reservas
 Capital  de Lucros Prejuízos
Eventos Realizado Legal  Acumulados Total
Saldos em 1º.07.2018 10.000 - (8.241) 1.759
Lucro líquido do semestre - - 89 89
Saldos em 31.12.2018 10.000 - (8.152) 1.848
Mutações do semestre - - 89 89
Saldos em 1º.01.2018 10.000 - (3.834) 6.166
Prejuízo do exercício - - (4.318) (4.318)
Saldos em 31.12.2018 10.000 - (8.152) 1.848
Mutações do semestre - - (4.318) (4.318)
Saldos em 1º.01.2017 10.000 76 (3.838) 6.238
Prejuízo do exercício - - (72) (72)
Destinações do lucro: - (76) 76 -
Saldos em 31.12.2017 10.000 - (3.834) 6.166
Mutações do semestre - (76) 4 (72)
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Matéria de capa

“Implantar 
estratégias para 

minimizar os 
riscos inerentes 

ao cenário de 
catástrofe, não é 
tarefa fácil, pelo 
contrário, é uma 
árdua tarefa que 

estes profissionais 
encaram com 
muito estudo 

e dedicação 
para entender 
o mercado em 

ação e prever o 
desenrolar para 

um futuro a médio 
e longo prazo.

São Paulo, terça-feira, 25 de agosto de 20206

Vanessa Estela Kotovicz Rolon (*)

A s empresas também adoeceram. De acordo com o 
IBGE, 716,4 mil empresas encerraram em definitivo 
suas atividades. As de pequeno porte e do setor de 

comércio e serviços foram as mais atingidas pelo novo Coro-
navírus. Considerando que as grandes empresas geralmente 
possuem uma gestão profissional que, por meio de técnicas 
e ferramentas administrativas, possibilita a sobrevivência no 
mercado, na contramão estão as micro e pequenas empresas 
que sentem a falta deste fôlego. 

Assim, há a necessidade da gestão profissional para as em-
presas de pequeno porte, de uma reestruturação da empresa, 
de tomada de decisões assertivas e rápidas. É necessário 
investir em qualificação profissional com competências que 
assegurem a sobrevivência das empresas. Segundo o Fórum 
Econômico Mundial, os gestores precisam de dez habilidades 
para prosperar em 2020 e no pós pandemia: 

Capacidade para solucionar problemas complexos, pensa-
mento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação 
ao lado de outras pessoas, inteligência emocional, julgamen-
to e tomada de decisão, orientação a serviço, negociação, 
flexibilidade cognitiva, ou seja, a mão do administrador é o 
respirador para as empresas, ele é o responsável por auferir 
lucro para as organizações, independentemente do porte, 
setor ou área geográfica na qual o negócio está localizado.

Para passar por esta crise, o administrador precisa de-
senvolver competências e habilidades, que o autor Marty 
Neumeir descreve.

	 •	Feeling – sentimentos, empatia, inteligência social;

	 •	Seeing – ver, desenvolver pensamento sistêmico;

	 •	Dreaming – sonhar, a meta-habilidade da imaginação 
aplicada

De repente as casas se tornaram escritórios, as fábricas reduziram drasticamente a capacidade produtiva ou até fecharam, os países blindaram 
suas economias tentando minimizar os danos causados pelo tsunami da COVID-19.  O mundo todo sofreu e sofre as consequências deste 

cenário e tenta encontrar o caminho certo para o novo normal.
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Uma das competências do administrador é ter visão holística, 
que significa ter visão ampla de todas as áreas do negócio e 
do contexto no qual a empresa está inserida. Desenvolver 
esta competência e implantar estratégias para minimizar os 
riscos inerentes ao cenário de catástrofe,  não é tarefa fácil,  
pelo contrário, é uma árdua tarefa que estes profissionais 
encaram com muito estudo e dedicação para entender o 
mercado em ação e prever o desenrolar para um futuro a 
médio e longo prazo. 

Porém, além do mercado, é preciso saber se relacionar 
com seus colaboradores, clientes, fornecedores e com seus 
concorrentes, ter empatia, se colocar no lugar do outro para 
entender e assim atender às necessidades do seu público-alvo. 
Desta forma, entender de economia, desenvolver e implantar 
novas tecnologias para se tornar mais competitivo, envolve 
as áreas de gestão de pessoas, de administração de marke-
ting, marketing de relacionamento, e T.I, sendo estes alguns 
exemplos das áreas nas quais se desenvolve competências 
para o sucesso de uma empresa.

É sabido que muitas empresas se constituem sem um ad-
ministrador, porém, em um cenário cada vez mais complexo, 
com avanços tecnológicos, 
mudanças culturais por meio 
de um cenário cada vez mais 
recheado de incertezas, 
a figura do administrador 
torna-se indispensável. Pla-
nejar estratégias, organizar 
os recursos, implantar e 
desenvolver métricas para 
acompanhamento e feedback 
dentro do processo PODC é 
fundamental para que tais 
resultados sejam alcançados 
em um ambiente empresarial 
de alta competitividade.

Além das competências que 
o administrador exerce para 
o sucesso das organizações, 
ele também é solicitado a 
contribuir para o desenvol-
vimento da sociedade, sendo 
um agente transformador 
ao tomar decisões baseadas 
nos princípios da ética, do 
desenvolvimento sustentável, 
minimizando as desigual-
dades, implantando ações, 
comunicando valores organizações que vão ao encontro do 
que a sociedade clama, promovendo a conscientização para 
que, cada vez mais, se reduzam os pré conceitos em relação 
à opção sexual, cor e raça entre os colaboradores e a socie-
dade como um todo.

Assim, ser um especialista e um generalista é que faz o 
Administrador ser um dos profissionais mais requisitados 
na atualidade, pois é necessário atender a um mercado em 
ebulição com técnicas de Marketing Digital, e-commerce, 
omnichannel, novas tecnologias que utilizem realidade au-
mentada, internet das coisas entre outras e uma sociedade 
que já não suporta mais as atrocidades cometidas com seus 
cidadãos.

Portanto, do micro ao grande empreendimento, é preciso 
deixar as funções administrativas com quem de fato entende 
do negócio, um profissional que consiga aliar conhecimento 
e técnicas para trazer resultados e assim a organização ca-
minhe rumo ao sucesso.

 
(*) - É doutora em Administração e coordenadora do curso de Administração 

do Centro Universitário Internacional Uninter.

A IMportâncIA Do ADMInIStrADor pArA A 
SobrevIvêncIA DAS eMpreSAS De pequeno porte
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	 •	Making – criar ou dominar o processo de design, incluindo 
habilidades para criar protótipos.

	 •	learning – aprendizagem, capacidade autodidata de 
aprender novas habilidades.

Esse profissional precisa tomar decisões rápidas que levem 
a empresa a ter um diferencial competitivo e saia na frente 
dos concorrentes de tal modo que consiga reduzir os custos, 
otimizar os processos, melhorar a alocação de recursos, 
identificar gargalos na produção, desenvolver comunicação 
eficiente entre pessoas e áreas com o objetivo de obter maior 
rentabilidade, maximizando a lucratividade para os empre-
endedores e acionistas.
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Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto lucro líquido por ação)

Paulo Sergio AraújoTiberio Mario Araújo Tiberio
Diretoria: Carlos Eduardo Araújo Tiberio Contadora 

Maisa Aparecida Pereira da Silva de Lima-CT-CRC nº 1 SP 125.678/O-2

Relatório de Administração: Senhores Acionistas: Na forma do artigo 176 da Lei n.º 6.404-76, e em conformidade com o Estatuto Social desta Com-
panhia, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro 
de 2018, expressas em Reais. Colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Das atividades operacionais 2019 2018

Lucro líquido antes do IR e da CS 46.422.703,39 31.839.709,52
Ajustes para conciliar o resultado às 
disponibilidades geradas pelas 
atividades operacionais: 
Depreciações e amortizações 241.409,27 276.265,00
Resultado de equivalência patrimonial (46.792.232,45) (32.303.457,59)
Decréscimo (acréscimo) em ativos 
Créditos diversos 4.122.733,97 (6.127.660,53)
(Decréscimo) acréscimo em passivos 
Fornecedores 2.500,00 0,00
Obrigações tributárias (24,25) (1.848,01)
Outras contas a pagar (16.872.738,76) 14.453.623,23
Caixa proveniente das operações (12.875.648,83) 8.136.631,62
Imposto de renda e contribuição social pagos (204,56) (546,99)
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) 
atividades operacionais (12.875.853,39) 8.136.084,63
Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Imobilizado (518.990,00) (165.000,00)
Investimento 13.408.000,00 (235.394.814,46)
Caixa líquido aplicados nas 
atividades de investimento 12.889.010,00 (235.559.814,46)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Das atividades de financiamento com acionistas 
Distribuição de lucros 0,00 (7.959.790,63)
Constituição da reserva legal 0,00 2.200,00
Resultado ajustado de exercícios anteriores 0,00 235.392.614,46
Contas a receber para partes relacionadas 0,00 8.960,00
Caixa líquido utilizado pelas atividades 
de financiamento com acionistas 0,00 227.443.983,83
Aumento (Redução) líquido de 
caixa e equivalente de caixa 13.156,61 20.254,00
Caixa e equivalentes de caixa 
No início do exercício 135.576,61 115.322,61
No fim do exercício 148.733,22 135.576,61
Aumento (Redução) líquido de 
caixa e equivalente de caixa 13.156,61 20.254,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Em Reais

 2019 2018
(+/-) Despesas e receitas operacionais  46.422.703,39 31.839.709,52
Despesas administrativas (367.621,77) (461.372,20)
Despesas tributárias  0,00 (195,32)
Despesas financeiras (2.759,60) (4.459,64)
Receitas financeiras 852,31 2.279,09
(+/-) Resultado de equivalência patrimonial 46.792.232,45 32.303.457,59

  2019 2018
( = ) Resultado operacional 46.422.703,39 31.839.709,52
(=) Resultado antes 
das provisões tributárias 46.422.703,39 31.839.709,52
( - )  Contribuição social (76,71) (205,12)
( - )  Provisão para imposto de renda (127,85) (341,87)
( = )  Resultado líquido do exercício 46.422.498,83 31.839.162,53

Demonstração do Resultado Demonstração do Resultado

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquído Capital Capital a Reserva Retenção Lucros 
Descrição Social Integralizar Legal de lucros Acumulados Total 
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 100.012,00 (89.012,00) 0,00 0,00 (1.738.403,47) (1.727.403,47)
Lucro Líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 31.839.162,53 31.839.162,53
Constituição da reserva legal 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
Resultado ajustado de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 235.392.614,46 0,00 235.392.614,46
Distribuição de lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.959.790,63) (7.959.790,63)
Transferência para retenção de lucros 0,00 0,00 0,00 23.879.371,90 (23.879.371,90) 0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 100.012,00 (89.012,00) 2.200,00 259.271.986,36 (1.738.403,47) 257.546.782,89
Lucro Líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 46.422.498,83 46.422.498,83
Transferência para retenção de lucros 0,00 0,00 0,00 46.422.498,83 (46.422.498,83) 0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 100.012,00 (89.012,00) 2.200,00 305.694.485,19 (1.738.403,47) 303.969.281,72

   2019  2018
Ativo / Circulante 27.901.698,07 32.011.275,43
  Disponibilidade e Aplicações financeiras 148.733,22 135.576,61
  Créditos diversos e outros ativos 27.752.964,85 31.875.698,82
Não Circulante 375.899.916,90 342.238.103,72
Realizável a Longo Prazo 34.771,48 34.771,48
  Créditos de pessoas ligadas 34.771,48 34.771,48
Investimentos 374.826.504,50 341.442.272,05
  Investimentos 374.826.504,50 341.442.272,05
Imobilizado 1.038.640,92 761.060,19
  Imobilizado líquido 1.038.640,92 761.060,19
Total do Ativo 403.801.614,97 374.249.379,15

 2019  2018
Passivo / Circulante 99.632.333,25 116.502.596,26
  Fornecedores 2.500,00 0,00
  Obrigações trabalhistas e tributárias 14,29 38,54
  Outras contas a pagar 99.629.818,96 116.502.557,72
Não Circulante 200.000,00 200.000,00
Exigível A Longo Prazo 200.000,00 200.000,00
  Débitos de pessoas ligadas 200.000,00 200.000,00
Patrimônio Líquido 303.969.281,72 257.546.782,89
  Capital social 100.012,00 100.012,00
  (-) Capital a integralizar (89.012,00) (89.012,00)
  Reserva de Capital 2.200,00 2.200,00
  Reserva de Lucros 303.956.081,72 257.533.582,89
Total do Passivo 403.801.614,97 374.249.379,15

 Balanço Patrimonial  Balanço Patrimonial

Recentemente, a mídia brasileira 
noticiou um caso inusitado de uma vio-
linista brasileira que precisa de “mais 
seguidores” para conseguir o visto de 
permanência na Austrália. Ao contrário 
disso, os Estados Unidos não exigem 
quantidade mínima de seguidores em 
redes sociais nem mesmo para os famo-
sos influenciadores digitais.  

Isto ocorre porque os influenciadores 
se encaixam em um tipo de visto que 
leva em consideração um conjunto de 
fatores que vai muito além do número de 
seguidores. No caso da Austrália, o visto 
é bem específico e chamado de “Visto 
de talento distinto”, que possui três re-
quisitos: ser artista internacionalmente 
reconhecido, ter inglês fluente e “agregar 
valor ao país”, ou seja, de certa forma, 
dá margem para uma subjetividade que, 
de alguma maneira, gerou a polêmica.  

Já no caso do visto americano para ar-
tistas e influenciadores digitais, existem 
critérios bem específicos que podem 
comprovar o que se pode chamar de 
“Visto de habilidades especiais” ou “Visto 
de habilidades extraordinárias”, uma vez 
que ambos se enquadram na categoria 
de vistos “EB”s (employment-based).  
O visto EB1 de “habilidades extraordi-
nárias” foi apelidado, de certa forma, 
indevidamente de “Visto Einstein”, mas 
não é necessário ser um “Einstein” na 
carreira para conseguir o visto. 

Na verdade, os profissionais com habi-
lidades extraordinárias são aqueles que 
podem, de alguma forma, demonstrar 
e comprovar através de criteriosa do-
cumentação as suas habilidades “fora 
do comum” em sua área de atuação, 
que possuem amplo reconhecimento 
nacional ou internacional, evidência de 
publicações sobre a carreira em veícu-
los de grande imprensa, evidência de 
recebimento de prêmios nacionais ou 
internacionais por excelência em sua 
área de atuação.  

A AG Immigration possui uma lista 

O profissional precisa estar no topo de sua 
carreira profissional.
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A liderança precisou 
se adaptar às novas 
necessidades de sua 

equipe para manter o enga-
jamento em uma forma de 
trabalho virtual e a distância. 
Com este novo cenário, os 
especialistas de RH da Luan-
dre, analisam o que passa a 
ser relevante para um pro-
fissional que ocupa um nível 
hierárquico de liderança e 
gestão de equipes.

Segundo Gabriela Mative, 
Superintendente de Recru-
tamento e Seleção da Luan-
dre, o que já se consegue 
observar é que empatia e hu-
manidade estão em alta. “O 
líder da atualidade é o acessí-
vel, que gera comunicação e 
não o que barra o fluxo desta. 
Não há problemas em o cola-
borador dizer eu não sei e o 
próprio líder também, aliás 
isso demonstra para equipe 
que o líder pode sim se co-
locar como uma pessoa que 
não tem todas as respostas, 
desmistificando esse papel 
de onipotência, explica.

Para Gabriela, este novo 
líder que se coloca como um 

O profissional do futuro será aquele que vai saber lidar com 
pessoas que pensem diferente dele.
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Nove entre dez 
brasileiros querem 
gerar a própria 
energia 

Atualmente, nove em cada 
dez brasileiros gostariam de 
produzir a sua própria eletri-
cidade renovável, por meio de 
sistemas solares fotovoltaicos 
e outras tecnologias, enquan-
to 84% dos consumidores 
consideram a tarifa cobrada 
na conta de luz cara ou muito 
cara no País. É o que aponta 
a nova edição da pesquisa 
Ibope Inteligência de 2020, 
encomendada pela Abraceel. 
Isso reflete a preocupação da 
sociedade com o desenvolvi-
mento econômico competitivo 
e sustentável do Brasil no 
pós-pandemia.

A avaliação é do CEO da As-
sociação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (ABSO-
LAR), Rodrigo Sauaia. Segun-
do o dirigente, o motivo deste 
forte interesse dos consumido-
res está ligado a três fatores 
fundamentais: a redução dos 
preços de equipamentos foto-
voltaicos, o aumento crescente 
das tarifas de eletricidade dos 
consumidores e uma crescente 
consciência dos brasileiros 
sobre temas econômicos e de 
sustentabilidade.

“Outro fator importante 
e que chama cada vez mais 
a atenção dos governos e 
do Congresso Nacional é o 
gigantesco potencial de ge-
ração de emprego e renda da 
energia solar. Isso será crucial 
aos brasileiros na saída da 
pandemia, que deixou mui-
tos desempregados no País. 
Por ser um mercado muito 
dinâmico, com forte atração 
de investimentos, a energia 
solar é uma alavanca para o 
desenvolvimento econômico 
sustentável do Brasil”, escla-
rece Sauaia.

“Desde 2012, o setor solar 
fotovoltaico brasileiro já gerou 
mais de 182 mil empregos acu-
mulados e trouxe mais de R$ 
31,8 bilhões de investimentos 
privados, espalhados por todas 
as regiões do País. Até julho de 
2020, o setor gerou mais de 47 
mil novos postos de trabalho, 
mesmo com a crise de saúde 
e econômica decorrentes 
da pandemia da COVID-19”, 
acrescenta o presidente do 
Conselho de Administração da 
ABSOLAR, Ronaldo Koloszuk. 

“A energia solar é competiti-
va e poucos investimentos são 
tão rentáveis no Brasil quanto 
um sistema fotovoltaico, já que 
a tarifa da energia elétrica do 
Brasil é uma das mais caras 
do mundo, o que tem levado, 
de forma constante, muitos 
consumidores a utilizar a tec-
nologia”, completou Koloszuk. 
Fonte: Absolar.

Pandemia evidencia 
a importância de 

testar novas ou velhas 
tecnologias

Temos um 
entendimento comum 
que o tempo é nosso 
bem mais precioso, 
em especial, pelo fato 
dele ser finito

Há diversas refle-
xões, expressões, 
pensamentos e até 

poemas recitando o valor 
do tempo. E, em tempos de 
pandemia e distanciamen-
to social, tenho a sensação 
de que as discussões sobre 
o tempo ficaram mais difu-
sas, dependendo do con-
texto em que cada um se 
encontra. Nesse cenário, 
as empresas têm feito uso 
intenso do home office e, 
com este, os colaboradores 
têm aumentado, conside-
ravelmente, as horas em 
vídeo conferência. 

E, para quem está acostu-
mado com esse ambiente, 
sabe que, além do elevado 
tempo literalmente dentro 
das reuniões, há um uso 
abundante de apresenta-
ções em Powerpoint, de 
longe a ferramenta mais 
usada em reuniões cor-
porativas. Motivados pela 
busca de produtividade e 
um melhor uso do tempo, 
recentemente, fizemos 
uma mudança radical na 
Tenda: passamos a adotar 
a prática há muito valida-
da pela Amazon de usar 
documentos escritos em 
Word em reuniões, que 
chamamos carinhosamen-
te de “doc”.

E os ganhos, até agora, 
têm sido surpreendentes. 
Estimamos uma produ-
tividade três vezes supe-
rior ao que tínhamos nos 
tempos do Powerpoint. 
Diferentemente da Ama-
zon, que é bastante ca-
tegórica em proibir o uso 
de Powerpoint, definimos 
um modelo híbrido, que 
permite o uso de formatos 
diferentes, de acordo com 
a natureza da discussão. 
Para nós, o uso do forma-
to “doc” é ideal quando 
a finalidade da reunião é 
convergir para uma de-
cisão ou alinhamento, ou 
seja, quando se deseja (i) 
solicitar a aprovação de 
um tema ou (ii) reportar 
o status de algo. 

Alguns exemplos que 
ilustram isso são: apre-
sentação de resultados, 
aprovação de projetos e/ou 
investimentos e apresenta-
ção de um novo produto 
ou serviço, como um novo 
site ou app. 

Entendemos também que 
o formato do “doc” não é re-
comendado para discussões 
divergentes, que incluem, 
entre outras coisas:

(i) temas criativos, como 
criação de campanhas, 
design de soluções ou 
novo produto, (ii) dis-
cussões que exigem uso 
de ferramentas visuais, 
como planta 3D, projeto 
de implantação, filme pu-
blicitário, (iii) reuniões de 

ideação ou (iv) reuniões 
emergenciais, em que a 
velocidade da discussão 
é mais relevante do que o 
investimento do tempo de 
preparação do documento.

Em nosso caso prático, 
comprovamos, além da 
maior produtividade, um 
ganho relevante em clare-
za. A substituição de apre-
sentações de Powerpoint 
por documentos escritos 
ajuda os participantes a 
desenvolver clareza sobre 
um projeto ou proposta 
em discussão, a partir da 
leitura concentrada para o 
profundo entendimento do 
tema, favorecendo, assim, 
uma melhor discussão. 
Uma típica apresentação 
em Powerpoint é composta 
por bullet points, que, em 
geral, trazem frases in-
completas e uma série de 
dados, gráficos e tabelas, 
dificultando a obtenção 
da clareza. 

Um documento escrito, 
por outro lado, traz uma 
narrativa estruturada. 
Ele encoraja o escritor a 
pensar de forma detalhada 
e clara, contando uma his-
tória com começo, meio e 
fim. Este formato também 
afasta os participantes de 
distrações (como os celu-
lares), evitando, inclusive, 
a sonolência comum em 
longas apresentações. 
Para ajudar a todos na 
adoção da nova dinâmica, 
criamos algumas regras 
básicas e sugerimos boas 
práticas, para garantir a 
relação adequada entre 
conteúdo, formato e a 
duração necessária para 
leitura e discussão. 

Foi dada também aten-
ção especial às diretrizes 
de conteúdo, para que as 
discussões sejam ricas, 
objetivas e efetivas. Desde 
junho, a grande maioria das 
nossas reuniões começa 
em silêncio, com todos len-
do o “doc”. Na sequência, 
o dono da reunião conduz 
a discussão, iniciando com 
abertura para comentários 
gerais e percorrendo o 
“doc”, página por página, 
permitindo que os partici-
pantes possam questionar 
sobre qualquer ponto mais 
específico ou mesmo pas-
sando pelos comentários 
inseridos no próprio “doc”.

Pode parecer estranho 
para alguns, mas os re-
sultados e feedback dos 
nossos times indicam 
que estamos no caminho 
certo, e que parece não 
ter volta. Não acabamos 
com o Powerpoint, aliás, 
nunca tivemos essa pre-
tensão, mas, certamente, 
a redução do seu uso nos 
deu mais tempo, e cabe 
a cada um de nós definir 
como usaremos o tempo 
que nos resta.

(*) - Graduado em Engenharia 
Mecânica pela USP, com mestrado 

em Engenharia Aeronáutica e 
Produção pelo ITA e pós-graduado 

em Marketing pela FGV, é diretor 
de Marketing e Tecnologia da 

Construtora Tenda.

Luis Martini (*)

O perfil do líder que será mais 
valorizado no pós-pandemia

É inegável que as relações de trabalho foram modificadas em diversos níveis e com a gestão não foi diferente
com a pandemia isso ficou 
mais acelerado”, pondera 
Fernando Medina, CEO da 
Luandre. Com o trabalho re-
moto o mundo está passando 
a olhar ainda mais para o que 
realmente importa e é certo 
que as empresas também 
estão se flexibilizando e vão 
esperar isso de seus líderes.

De acordo com Medina não 
importa mais onde a pessoa 
mora ou como ela faria para 
se deslocar para o trabalho, a 
idade que tem, entre outros 
tantos pontos antes avalia-
dos. O que importa é como 
ela irá agregar inteligência no 
trabalho dela.  “O profissional 
do futuro será aquele que vai 
saber lidar com pessoas que 
pensem diferente dele. Com 
ideias plurais, pessoas com 
diferentes origens e opiniões, 
que tenham uma escolha de 
voto diferente”, diz Medina. 
Gabriela conclui que o que 
vai passar a importar cada dia 
mais é saber ouvir e aprender 
com os outros: “esse é o pro-
fissional que será procurado 
pelas empresas”. Fonte: (ht-
tps://luandre.com.br/).

eterno aprendiz, em geral, é 
uma pessoa mais fácil para 
o trato diário e que terá 
confiança para mostrar o 
caminho para a equipe, ao 
mesmo tempo em que tem 
uma escuta atenta com todos 
a sua volta. “Não estamos fa-
lando de lamentações, esta-
mos falando de cooperação. 
Claramente, há líderes que 
são excelentes comunica-
dores por sua desenvoltura, 
mas não sabem se comunicar 

com a própria equipe. Esse 
tipo de líder não empático 
está com os dias contados 
e mesmo que permaneça 
na empresa corre o risco de 
ter sua carreira estagnada”.

Outras características 
marcantes dos novos tem-
pos serão a flexibilidade e 
a criatividade, não só na 
comunicação com os demais, 
mas também no posiciona-
mento estratégico. “Se nós já 
tínhamos muitas mudanças 

O visto americano não exige 
quantidade mínima de seguidores

com os 10 requisitos necessários para 
se enquadrar no visto EB, que pode 
ser acessada através do link: (https://
agimmigration.law/visto-eb-1/). Dos 
10 requisitos que o visto EB1 exige, o 
profissional deve atender, no mínimo, a 
3 dos critérios, além de, é claro, estar no 
topo de sua carreira profissional. Existe 
algo muito interessante que é a isenção 
da comprovação de “interesse nacional” 
e da necessidade de uma oferta prévia 
de emprego nos Estados Unidos.  

Já o visto EB2, de “capacidade ex-
cepcional” ou “habilidades especiais”, é 
destinado àqueles que podem comprovar 
a habilidade excepcional em suas áreas 
de atuação, bem como ser uma atividade 
de relevância e interesse nacional dos 
Estados Unidos. Resumindo, os influen-
ciadores digitais que desejam imigrar 
para os Estados Unidos não precisam 
se preocupar tanto com a quantidade de 
seguidores nas redes sociais e sim em 
atender aos critérios estabelecidos pela 
categoria de vistos do tipo EB.  

Fonte e mais informações  (https://
agimmigration.law/) ou (info@agimmi-
gration.law).  
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Energia solar: 
aliada da retomada 
dos negócios e da 
sustentabilidade

Você sabia que o 
Brasil detém um dos 
melhores recursos 
solares do planeta? 

Esse recurso abun-
dante vem fazendo 
crescer vertigino-

samente a fonte de ener-
gia fotovoltaica no Brasil, 
tecnologia que transforma 
luz em energia elétrica 
(independente se estiver 
frio ou quente). De acordo 
com o banco de dados da 
ANEEL, o número de insta-
lações unidades geradoras 
fotovoltaicas triplicou em 
2019 e em 2020. Apesar 
dos impactos causados pela 
pandemia, o mercado solar 
brasileiro segue em cres-
cimento e com excelentes 
perspectivas. 

Foram registradas mais de 
74 mil novas instalações no 
primeiro semestre de 2020, 
somando uma potência de 
898 Megawatts. Isso repre-
senta um aumento de 70% 
da capacidade instalada na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, 
enquanto o número de sis-
temas cresceu mais de 75%. 
Recentemente, o governo 
brasileiro decidiu incluir 
uma série de equipamentos 
de energia solar em uma 
lista de bens de capital cujos 
impostos de importação 
estão zerados até o final 
de 2021. 

A medida deve ajudar a 
impulsionar os negócios, 
uma vez que entre os itens 
que tiveram o valor de 
importação zerada estão 
alguns tipos de módulos 
fotovoltaicos, inversores 
e outros componentes es-
peciais. 

Segundo o último levanta-
mento da Absolar, temos 3 
GW de capacidade instalada 
em geração centralizada. 
Embora ainda represente 
uma parcela pequena na 
matriz elétrica brasileira, 
essa marca colocou o Brasil 
na 16ª posição do ranking 
mundial de energia solar. 

Com um cenário favorá-
vel no País, estima-se que 
a tecnologia fotovoltaica 
mantenha a curva de cres-
cimento em 2020 e seja um 
dos pilares da retomada 
econômica do país, assim 
como aconteceu nas crises 
econômicas de 2015 e 2016. 
Inclusive o investimento em 
fontes de energias renová-
veis poderia levar à expan-
são do PIB mundial em cerca 
de US$ 100 trilhões até 2050 
e auxiliar na retomada da 
economia. 

Além de poder ser um 
propulsor da economia, 
o estudo também apon-
ta outros benefícios da
transição para um setor
elétrico mundial movido a
energias renováveis, como
o cumprimento das metas
climáticas, redução de até
70% das emissões de CO2
no setor elétrico mundial,

melhor rentabilidade das 
tecnologias que utilizam 
fontes de energia gratuitas, 
geração de empregos (esti-
ma-se cerca de 42 milhões 
de trabalhadores no setor 
até 2050 em todo o mun-
do), entre diversos outros 
benefícios. 

Essa transição susten-
tável para o uso de fontes 
limpas também marca o 
início do empoderamento 
dos consumidores de ener-
gia. O setor elétrico não 
possui portabilidade, como 
a telefonia, e, por isso, os 
consumidores de energia 
têm pouquíssimo poder de 
escolher a energia que con-
somem e de quem adquirem 
a mesma. Isso muda com a 
energia solar, que dá o poder 
de se gerar no próprio ponto 
onde se consome a energia. 

Esse conceito é disruptivo 
de diversas formas, pois 
quebra o velho e ultrapassa-
do princípio da necessidade 
do poder público construir 
projetos bilionários e dá ao 
consumidor a capacidade 
de gerar de forma granular 
a energia necessária para o 
crescimento do país. Além 
disso, há o “drive” financei-
ro, dado que os geradores 
podem reduzir a conta de 
luz de milhares de reais 
para um valor mensal me-
nor que R$ 50, além de se 
manterem imunes à inflação 
energética. 

É gratificante saber que 
o solar já proporcionou a
centenas de milhares de
famílias brasileiras a van-
tagem de não pagar conta
de luz alta neste momento
de pandemia, período em
que a maioria das pessoas
viu suas rendas diminuí-
rem. Apesar dos números
favoráveis a fonte solar
ainda se encontra em sua
infância no Brasil, a Austrá-
lia, por exemplo, com uma
população de 25 milhões de 
habitantes (quase 10 vezes
menor que a brasileira) já
possui 2 milhões de sistemas 
solares conectados enquan-
to o Brasil nem chegou aos
300 mil sistemas (até agosto 
de 2020).

Em paralelo, o que se 
chamou no setor elétrico 
de “Conta COVID”, irá au-
mentar as tarifas de energia 
nos próximos anos no Brasil, 
fato que ampliará ainda mais 
a economia de quem possui 
um sistema fotovoltaico já 
instalado. Reduzir esses 
custos, que aumentarão 
ainda mais no caso de quem 
ficou em casa, é um desejo 
da maior parte dos cidadãos 
e o maior interesse de qual-
quer empresário. 

A lista de vantagens é 
imensa e os ganhos farão a 
diferença não só no bolso, 
mas para toda a sociedade. 

(*) - Formado em Administração 
de Empresas pelo Insper-SP, 

é cofundador e Diretor de Operações 
da Blue Sol Energia Solar, empresa 

com atuação em soluções 
para energia solar no segmento 

de Geração Distribuída.

José Renato Colaferro (*)

Vivaldo José Breternitz (*)

Os dispositivos semicondutores 
são os principais componentes dos 
chips utilizados em equipamentos 
eletrônicos, desde computadores 
e smartphones sofisticados, até 
brinquedos e relógios baratos. A 
China está investindo pesado na 
área, visando dominar o mercado de 
semicondutores e se tornar autos-
suficiente em termos de chips mais 
sofisticados. 

A empresa taiwanesa TSCM é uma 
das líderes nesse mercado, e vem 
sendo atacada por duas empresas 

que tem em sua retaguarda o governo 
chinês, a QXIC e a HSMC, fundadas 
respectivamente em 2019 e 2017. Ne-
nhuma dessas empresas fabrica, ainda, 
produtos sofisticados, mas ambas 
receberam aportes de vários bilhões 
de dólares do governo de Pequim para 
acelerarem o desenvolvimento de no-
vos produtos; ambas são dirigidas por 
antigos executivos da TSCM. 

As armas empregadas nessa batalha 
não são novos ou melhores produtos, 
preços ou propaganda, mas simples-
mente o aliciamento de pesquisadores, 
engenheiros e executivos da TSCM, 
aos quais são oferecidos salários e 

benefícios extremamente atraen-
tes; apenas neste ano, cerca de 50 
profissionais da empresa taiwanesa 
aceitaram as ofertas dos chineses, 
que estão ao redor de salários 2,5 
vezes maiores do que recebiam na 
TSCM, mais bônus. Curiosamente, 
essas empresas chinesas estão se 
estabelecendo em Taiwan. 

A TSMC tem dito que a saída desses 
funcionários não deve lhe trazer pro-
blemas, ressaltando que seu turnover 
é menor que 5% - evidentemente a 
empresa não poderia dizer o contrário, 
mas os que a deixaram certamente 
não serão facilmente substituídos. No 

entanto, a empresa expressa preocu-
pações no sentido de que segredos 
industriais e comerciais possam ser 
levados aos seus concorrentes, o que 
obviamente acontece. 

Nesse sentido, a TSMC disse à 
imprensa que compete sempre 
observando as leis e a propriedade 
intelectual de outros, e espera que 
seus concorrentes ajam da mesma 
forma, e que toma medidas adequa-
das para proteção de seus direitos. 
Levando em conta as ações desses 
concorrentes e as práticas usualmen-
te adotadas por empresas chinesas, 
essas medidas precisam ser enérgicas 

e tomadas rapidamente. 
Um fato que certamente está por 

trás dessa briga é a proibição, pelo 
governo americano, de que a TSMC 
venda seus produtos à Huawei, a 
maior companhia chinesa na área 
de tecnologia. Sem fornecedores 
não sujeitos às sanções americanas, 
a Huawei certamente se veria em 
graves dificuldades, especialmente 
no mercado de telefonia 5G. 

É briga de cachorro grande. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Segundo pesquisa da EY
-Parthenon, realizada
com 300 PMEs brasi-

leiras, 80% tiveram redução 
no faturamento. O turismo 
foi o mais afetado, com 94% 
das empresas atingindo uma 
diminuição de 25% ou mais 
no faturamento, seguido 
pelos setores imobiliário e 
de educação, nos quais 50% 
viram seu faturamento cair 
mais de 25%. 

Para amenizar esse impac-
to, muitas empresas reduzi-
ram custos, mas a maioria 
não conseguiu fazê-lo na 
mesma proporção. Uma em 
quatro PMEs cortou despe-
sas e renegociou dívidas, e 
uma em cinco renegociou 
contratos com fornecedo-
res. “O principal desafio 
para todas as pequenas e 
médias empresas retorna-
rem a níveis operacionais 
similares ao período antes 
da pandemia é a retomada 
da capacidade financeira dos 
seus clientes, já que em algu-
mas áreas, os consumidores 
planejam diminuir gastos” 
afirma Ivo Godoi, sócio-líder 
de estratégia e transações da 
EY-Parthenon. 

Principais geradoras de 
emprego no país, as PMEs 
movimentam mais de 27% 
do PIB brasileiro. Durante 
a crise, 26% delas buscaram 
novas linhas de crédito, 

Em média, 70% das empresas nestes setores acreditam em uma 
recuperação total no período de um a dois anos.
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Para repensar a estratégia online de forma cuidadosa 
e assertiva, tanto as marcas como os varejistas precisam 
atuar em conjunto, combinando o que a loja tradicio-
nal tem de melhor com as inovações viabilizadas pelo 
marketplace, sempre com uma perspectiva de longo 
prazo. Essa é a análise do sócio-líder de consumo e varejo 
da KPMG Brasil e América do Sul, Fernando Gambôa. 

Segundo ele, as marcas tradicionais precisam iniciar o 
gerenciamento de um canal online próprio totalmente 
integrado com as lojas físicas, enquanto o marketplace 
deve ser aproveitado frente ao potencial de vendas que 
tem, devido principalmente à grande base de clientes 
que possui. “Os canais digitais devem ser mais aprovei-
tados porque é uma das principais opções para marcas 
e varejistas, e isso se mostrou ainda mais relevante em 
tempos da Covid-19. 

Dessa forma, entendemos que existem oportunida-
des de engajamento de clientes online com as marcas, 
capacidade de aproveitar a rede tradicional para a 
conquista de clientes fiéis e a capacidade de oferecer 
uma experiência unificada no modelo híbrido. Para o 
lado do marketplace, o principal ponto é Go-To-Market 
acelerado para marcas que entram pela primeira vez no 
comércio digital, além contar com a oportunidade de 
testar e escalar os resultados rápidos do marketplace 
com o impulsionamento das visitas à página da marca”, 
pondera o sócio da KPMG. 

Segundo Gambôa, existem pontos de atenção para as 
lojas de marcas e marketplace ficarem atentas. “Para 
as lojas tradicionais, precisa ser levado em conta o alto 
investimento em conteúdo digital de qualidade, SEO 
e mídias sociais para a conquista de clientes online, 
além de maior tempo decorrido e custo para adquirir 
e configurar a infraestrutura necessária para viabilizar 
a estratégia digital. 

No marketplace, a principal ação negativa é o alto 
investimento em iniciativa de visibilidade e marketing 
digital para obter o compartilhamento de categoria em 
banners e página da marca”, complementa. De acordo 
com o sócio, os principais parâmetros para tomada de 
decisões estratégica são: 

As marcas precisam iniciar o gerenciamento de um 
canal online próprio integrado com as lojas físicas.
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PMEs apostam no marketing digital 
para equilibrar perda de faturamento
As pequenas e médias empresas têm sido fortemente impactadas pela crise da Covid-19, especialmente 
com a queda de receita

futuro pós-crise. Em média, 
70% das empresas nestes 
setores acreditam em uma 
recuperação total no período 
de um a dois anos - 20% a 
mais do que entrevistadas 
de outros segmentos.

Estas PMEs também tive-
ram impacto mais ameno no 
fluxo de caixa durante a cri-
se - 47% indicaram ter caixa 
para manter as operações 
por 6 meses, comparado a 
19% das empresas de outras 
indústrias. No futuro pós-
crise, será necessária uma 
rede de apoio, que inclua 
tanto o governo quanto ins-
tituições financeiras, com 
medidas específicas para 
esse segmento da economia, 
reforça Ivo. 

“A ampliação do crédito 
será importante, já que a 
maioria das PMEs está com o 
fluxo de caixa comprometido 
no curto prazo. E esse acesso 
deve ser mais simples para 
ampliar a adesão, conside-
rando as críticas ao excesso 
de burocracia neste aspecto. 
E, por fim, o governo preci-
sará pensar em ações que 
aumentem o poder de com-
pra dos consumidores, aju-
dando no financiamento de 
alguns produtos ou serviços, 
principalmente em setores 
altamente impactados”, diz 
Ivo Godoi. Fonte: (https://
www.ey.com/pt_br).

principalmente por meio de 
bancos tradicionais (45%), 
seguido por bancos digitais 
(20%) e fornecedores ou 
parceiros comerciais (20%). 
Das empresas que contraí-
ram crédito, 23% relataram 
que o processo está mais 
difícil do que antes da pan-
demia e 27% acreditam que 
o procedimento continua tão
difícil como antes.

Dentre as que conse-
guiram se beneficiar das 
medidas promulgadas pelo 
governo e pelas instituições 
financeira, 50% optaram 
pela redução, adiamento ou 
cancelamento de taxas de 
impostos; e 36% pela redu-
ção de custos e flexibilização 
de prazos de financiamento 
ou alívio parcial da dívida. 

Outro fator que ajudou o 
segmento foi a Medida Pro-
visória que permitiu a redu-
ção da jornada de trabalho 
e de salários. Uma em cada 
cinco empresas optou pelo 
instrumento. 

Ainda assim, 28% acaba-
ram demitindo funcionários 
e dessas, 50% demitiram 
entre 11% e 25% do total de 
empregados. As empresas 
que entraram na crise mais 
digitalizadas foram menos 
impactadas. Por isso, 58% 
das PMEs esperam utilizar 
mais canais de vendas online 
e 66% planejam expandir o 
marketing digital pós-pande-
mia. As representantes au-
tomotivas, de agronegócios 
e de telecomunicações estão 
mais otimistas quanto ao 

Marcas e varejistas precisam 
repensar a estratégia online

• Grau	 de	 adoção	 de	 compra	 online	 da	 categoria
pretendida

• Marketplaces	existentes	que	trabalham	a	categoria
desejada.

• Look	and	feel	da	solução	utilizada	na	 jornada	de
compra.

• Lições	aprendidas	de	concorrentes	e	marcas	em
situações similares.

• Cadeia	de	suprimentos	adequada	para	as	necessi-
dades online

• Integração	das	lojas	tradicionais	para	logística	de
última milha e de retorno.

“Podemos também citar como parâmetros para 
a tomada de decisões estratégica a realização de 
investimentos para a conquista de clientes online, 
base de clientes tradicionais existente que pode 
ser aproveitada na migração para o modelo online, 
necessidade de uma experiência diferenciada e 
superlativa do cliente, capacidade existente do site 
e conteúdo, e por fim, a necessidade de aprimorar 
ou estabelecer recursos tecnológicos”, explica (AI/
KPMG)

Mais uma batalha na guerra dos chips




