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Questões ambientais estão sendo elevadas à prioridade na agenda de 
debate da retomada do crescimento econômico brasileiro em período 
pós-pandemia. Manifestações abertas de grandes banqueiros, empre-
sários e economistas, muitos com influência política, estão fazendo 
coro com ambientalistas e organizações da área sobre a necessidade 
de preservação das florestas e de outros ecossistemas nacionais, entre 
eles, o pantanal e o cerrado. Em âmbito externo, da mesma forma, 
estamos vendo crescer uma percepção negativa sobre a imagem do 
Brasil quanto a desmatamentos e manejos agropecuários que incluem 
extrativismos predatórios.   

Contadores: falar sobre meio ambiente

Clicar em um link suspeito recebido por e-mail, anotar senhas em 
papéis à vista de todos e conectar o computador da empresa a uma 
rede pública de Wi-Fi sem utilizar os devidos softwares de segurança: 
pequenos erros cometidos pelos colaboradores, mas que podem expor 
as organizações a enormes riscos. Como revela a PwC Workforce Pulse 
Survey, a maioria das pessoas não entende as consequências de uma 
eventual violação de dados ou outro tipo de ataque digital a uma empre-
sa, à sociedade ou até mesmo à sua vida pessoal, embora esteja ciente 
da existência dos roubos cibernéticos e outros crimes digitais.   

Profissionais ignoram ataques cibernéticos
Atualmente, principalmente após a obrigatoriedade do distan-

ciamento social por conta da pandemia da Covid-19, a maioria das 
pessoas está passando grande parte de seu tempo online. Do trabalho 
às compras, do entretenimento à conexão com os entes queridos, 
muitos mudaram grande parte de suas rotinas para o mundo digital. 
Embora seja bastante conveniente fazer tudo online, essa mudança 
de comportamento também traz desafios.   

Como garantir a segurança no online?

Freepik

Negócios em Pauta

Reaquecendo as Vendas
Vem aí a 'Semana Brasil'. Entre os dias 3 e 13 de setembro, 

a iniciativa pretende reaquecer as vendas em todo comércio 
varejista brasileiro. A campanha visa reunir comerciantes 
para potencializem o consumo de bens e serviços de for-
ma geral. A promoção será a primeira grande ação após a 
retomada das atividades econômicas, com a flexibilização 
das medidas de isolamento social. Os micro e pequenos 
negócios podem saber mais sobre como aproveitar a 
oportunidade e participar no site da campanha (https://
www.participesemanabrasil.com.br/).    Leia a coluna 
completa na página 3
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News@TI

Evento online e gratuito abordará 
tudo sobre PIX na AWS

@A BRLink, empresa de tecnologia com foco em 
soluções de Cloud, Data & Analytics e Inteligência 

Artificial & Machine Learning, vai promover um webinar 
para desvendar tudo sobre PIX na AWS no dia 02 de se-
tembro, às 18h. Apresentado pelo CEO da BRLink, Rafael 
Marangoni, o evento online terá participação do Arquiteto 
de Soluções Especialista na Indústria Financeira na AWS, 
João Aragão, e do Enterprise Solutions Architect  na AWS, 
Lucas Lins. As inscrições já estão abertas e podem ser 
realizadas  por meio do link: https://materiais.brlink.com.
br/webinar_pix_na_aws (https://materiais.brlink.com.br/
webinar_pix_na_aws).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/AWS

Estudo realizado pela IZIO, empresa 
que conecta varejo, marcas e 
indústria ao consumidor, revelou 
um salto no uso de seu aplicativo de 
cashback nos últimos três meses.

Os dados apontam que, desde maio, a 
leitura QR Codes de notas fiscais vem 

aumentando 200% ao mês, mostrando que 
o brasileiro pode estar, enfim, se rendendo 
à prática que ainda está longe de ser uma 
realidade em solo nacional, mas que prome-
te uma bela revisão de hábitos de consumo.   

  
Segundo a IZIO, o brasileiro ainda enga-

tinha no uso de ferramentas de cashback 
em comparação aos EUA, onde os cupons 
de desconto e promoções de cashback aju-
dam a movimentar a economia há décadas. 
“Embora a prática aconteça no Brasil há 
pouco menos de dez anos, percebemos que 
o brasileiro ainda não tem tão claro para si 
as diferenças entre cashback e programas 
de milhagem – no qual se acumulam pontos 
e não dinheiro, por exemplo”, diz Christian 
Vincent, CEO da IZIO.   

 
Porém, como em diversos segmentos, 

a pandemia por Coronavírus virou essa 
realidade de cabeça para baixo. “Além do 
aumento brusco na leitura de notas fiscais, 
temos observado uma alta crescente no 
número de novos usuários da plataforma. 
Os downloads subiram 36% de maio para 
junho e 121% de junho a julho, justamente 
o período em que a quarentena começou 
a dar sinais de que se estenderia por mais 
tempo”, destaca o CEO.  

 
Já sob o ponto de vista do varejista, o 

estudo da IZIO mostra um potencial imenso 
de geração de vendas para o varejo em 
geral a partir de campanhas de cashback: 
para cada nova ida ao estabelecimento 
para comprar com recebidos de cashback 
– neste caso, em rede fechada e não para 

Cashback ‘bomba’ durante período 
de afastamento social

saque, o consumidor gasta, em média, 10x 
a mais do que o valor acumulado em sua 
carteira digital. 

Se afunilarmos a leitura para o segmento 
de supermercados, esse total sobe para 
20x. No quesito perfil do consumidor, os 
dados da IZIO revelam, ainda, que mulhe-
res jovens são as maiores entusiastas de 
ferramentas de cashback, respondendo por 
58% do total de consumidores – sendo esse 
um dado que fornece uma leitura muito 
importante para marketing de varejo. 

Já que falarmos em faixa etária, com 
clientes de até 21 anos  63% são mulheres e 
37%, homens. Por outro lado, acima dos 62 
anos essa diferença cai para 55% mulheres 
e 45% homens.  Quanto à localização desses 
consumidores que estão apostando em ter 
parte do dinheiro de volta, a pesquisa indica 
que eles se concentram principalmente nas 
cidades de São Paulo, com 53% das leituras 
e Rio de Janeiro com 22%. 

“Nossa interpretação sobre esses dados 
regionais diz que, uma vez que São Paulo 
é nacionalmente reconhecida por ter a 
população mais “early adopter” do Brasil, 

essa concentração faz sentido, além de 
indicar um cenário positivo para o varejo 
que ainda não se decidiu se trabalha com 
cashback ou não. Por outro lado, a grande 
diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro 
pode revelar uma oportunidade para o va-
rejo carioca no sentido de modernizar seu 
relacionamento com o cliente”, comenta 
Christian Vincent.  

Outro estudo, recentemente publicado 
pela SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo 
e Consumo), corrobora as conclusões da 
IZIO. Segundo o relatório “Panorama dos 
meios de pagamento no varejo brasileiro", 
a pandemia por Coronavírus provocou uma 
aceleração no uso de apps de cashback, que 
saltou de 17% para 25% no cenário nacional. 

Cupons de descontos e programas de 
fidelidade mantiveram índices semelhantes 
aos da edição anterior do estudo (31% e 
22%, respectivamente).  “Os números da 
SBVC reforçam nossa percepção a respeito 
do mercado:  a prática de cashback ainda 
não foi totalmente adotada pelo brasileiro 
e tem muito espaço para ganhar cada vez 
mais adeptos. 

Ainda, a quarentena que estamos vi-
vendo há cerca de cinco meses – e que 
não tem data para acabar, o crescente 
desemprego e os processos de redução 
salarial motivam o consumidor a buscar 
alternativas e conhecer opções que lhe 
tragam retorno financeiro. Assim, enten-
demos que essa ferramenta, se aplicada 
massivamente ao varejo nacional, tem um 
potencial exponencial de crescimento e 
deve ser considerada pelo varejista que 
quer incrementar suas vendas. 

A partir desses dados que levantamos, 
posso dizer que é apenas questão de tempo 
para que essa cultura seja adotada em larga 
escala”, conclui o executivo.  Fonte e mais 
informaçõs: (https://izio.com.br/).

CAuSAR IMPACTO NO MuNDO

STARTuP uNICóRNIO: 
SAIbA O QuE é E 
COMO CRIAR uMA
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Walmart, Microsoft e TikTok
A rede Walmart confirmou ontem 

(27) que se aliou à Microsoft para fazer 
uma oferta de compra do aplicativo 
chinês TikTok, alvo de ações e sanções 
do governo de Donald Trump. Segundo 
nota oficial "a potencial compra é uma 
nova modalidade para atingir novos 
clientes". A mídia norte-americana 
citava que a venda do app pela chinesa 
ByteDance estava cada vez mais pró-
xima. O acordo será fechado por um 
valor que varia "entre US$ 20 bilhões 
e US$ 30 bilhões" (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/startup-unicornio-saiba-o-que-e-e-como-criar-uma/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/presidente-sem-partido/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/profissionais-da-contabilidade-precisam-falar-sobre-meio-ambiente-e-mudancas-climaticas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-garantir-a-seguranca-quando-tudo-e-feito-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/maioria-dos-profissionais-ignora-impactos-de-ataques-ciberneticos/
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News@TI
Desafio para conectar desenvolvedores e 
grandes empresas de todo o país

@O EUGENIO – PaaS Cloud de IoT - anuncia o lançamento do 
EUGENIO Challenge Hub. O programa, 100% online e que tem 

apoio da Logicalis e da Microsoft, desafiará os grupos participantes 
a elaborar uma solução com base em internet das coisas (IoT) para 
atender às demandas de importantes companhias do mercado. As 
inscrições acontecem até 24 de setembro, um dia antes do início do 
programa. Os resultados serão divulgados em 09 de outubro. Mais 
informações em https://www.eugeniochallengehub.io/.

Inscrições para a 2ª Chamada do Programa 
Lab Procel terminam domingo, dia 30

@As inscrições para a segunda chamada pública do Programa 
Lab Procel terminam neste domingo (30/8), às 19h. Promoção 

da Eletrobras e Firjan SENAI, o programa é voltado para os empre-
endimentos interessados em acelerar projetos que portem soluções 
inovadoras em eficiência energética, com aplicações generalistas nos 
setores residencial, comercial, industrial, de serviços e setor público. 
Podem participar: Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa 
(ME), Pequena Empresa (PE), Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (Eireli), Empresa de Pequeno Porte (EPP) - startups, micro 
e pequenas empresas inovadoras de base tecnológica. Para inscrever 
sua empresa e seu projeto, acesse o link https://orquestra.firjan.com.
br/orquestra/workflow/wfFlow_Execute_Embed.aspx?c=U4KL2Nuq
Qfi2pkVz8Du%2fKB3XCR8AQPLmlAqWSHht%2fsBpUzRxT0prPbk
8TvJH%2f2b6uOpPwzdjM7CvhAIHIvxiHw%3d%3d

Coluna do Heródoto

O famoso quiromante 
lê a mão que lhe é  
estendida. O jovem 
espera que o mago lhe 
diga coisas boas como 
enriquecer, arranjar 
um bom casamento ou 
um emprego em uma 
empresa confiável. 

Nada disso. Depois de 
algum tempo lendo 
as linhas das mão do 

consulente vaticina: “vejo 
que você vai fazer uma 
brilhante carreira política 
entre outros postos vai ser 
deputado e depois presi-
dente da república. Vai ser 
assassinado como o presi-
dente americano Abraham 
Lincoln em um atentado 
em uma cidade do interior 
do Brasil”.

Ninguém leva à sério nem 
a previsão nem as lágrimas 
que rolam dos olhos do 
mago. A carreira política 
do consultado é meteórica 
e em pouco tempo está às 
portas do Palácio do Planal-
to. Brasília é o seu objetivo 
e a presidência seu sonho 
maior. Alguém já disse que 
ser presidente da república 
é destino, outros dizem que 
é pura sorte, outros ainda 
acham que é fruto de uma 
carreira política passo a pas-
so conquistados com muito 
apoio, dinheiro e traição. 

O partido não quer saber 
do nome dele na eleição 
presidencial. Nos bastidores 
é chamado de paranoico, 
sinistro ou de tendências 
ditatoriais. Contudo, os par-
tidos não possuem ideologia 
nem programa de governo. 

Tem apenas apetite para 
chegar ao poder, dividir os 
ministérios com porteira 
fechada, rifar os cargos no 
governo federal e negociar 
com a elite econômica as 
obras e vantagens que 
rendem propinas para os 
áulicos. O resto não importa. 

É necessário possuir um 
tema e um slogan que mo-
vimentem uma massa de 
eleitores que não prestam 
atenção no que realmente 
se passa atrás do biombo 
que esconde um verdadeiro 
bacanal político. 

Quer um salvador da 
pátria, o mesmo que está 
sendo esperado desde os 
tempos iniciais da república 
com Antonio Conselheiro, 
que foi morto e virou herói 
no sertão do nordeste. Um 
dia o sertão vai virar mar e 
o mar vai virar sertão... e aí 
as coisas vão mudar. 

Se o pretendente tem o 
apelo popular necessário 
para somar os votos e um 
compromisso com os diri-
gentes partidários, isso é 
o que interessa. Não passa 
pela cabeça de ninguém 
que ele vá mudar de lado 
e trair os compromissos 
assumidos. 

A previsão do bruxo se 
completa. Ele diz que o 
presidente será reeleito, 
mesmo que o partido que 
o apoiou o abandone e ele 
passe a procurar no Con-
gresso Nacional uma base 
de apoio. 

Não é difícil  com tantas 
bocas abertas como um car-
dume desesperado de fome 
dos benefícios de controlar 
o Estado. Está liberado pelo 
partido para escolher o seu 
colega de chapa, o candida-
to à vice presidência. Em 
clima de euforia o povo elege 
o candidato que tem como 
mote principal o combate à 
corrupção. 

É eleito com 48% dos 
votos enquanto o candidato 
apoiado pela esquerda ob-
tém apenas 28 %. A previsão 
do atentado contra a  vida 
do presidente não se con-
cretiza, alguns até dizem 
que é uma pantomima para 
angariar apoio popular. 

Jânio da Silva Quadros é 
eleito presidente do Brasil e 
vai governar na nova capital, 
Brasília. O povo comemo-
ra com o hit musical da 
época: ”varre, varre, varre 
vassourinha/varre toda a 
bandalheira/que o povo está 
cansado/de sofrer desta 
maneira”. 

O governo anterior deixa o 
país quebrado, gastou o que 
pôde e não pode com a nova 
capital, mas deu início a uma 
elite de empreiteiros que vai 
ficar famosa no Brasil. 

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Presidente 
sem partido 

Dos assistentes virtuais aos robôs 
amigáveis: como a inteligência artificial 

transforma a relação com o cliente?

Rodrigo Kruger (*)

O fato é que, cada vez mais, gran-
des empresas têm apostado na 
inteligência artificial para me-

lhorar a interação com os consumido-
res. Muitas vezes, são vozes femininas, 
bem-humoradas e que sempre estão 
prontas para resolver problemas e 
processos de atendimento em geral.

O interessante é que, com o tempo, 
esses “personagens” têm sido humani-
zados, a ponto das pessoas se identifi-
carem e não sentirem que estão sendo 
atendidas por uma máquina.

Esse modelo de atendimento foi 
popularizado a partir de 2011 e, até 
2021, estima-se que 25% dos profis-
sionais usarão diariamente assistentes 
virtuais empresariais, segundo estudo 
do Gartner.

Além dessas assistentes  virtuais, 
soluções que combinam inteligência 
artificial e machine learning possibili-
tam a criação de avatares/robôs, que 
também imitam as pessoas na execu-
ção de tarefas. Entre elas está uma 
plataforma, que chamamos de digital 
human – é um robô, que possui alguns 
comportamentos humanos.

Esse robô tem habilidades para fazer 
o reconhecimento facial e de voz, para 
acompanhar o movimento dos olhos e 
as expressões faciais, fazer leitura de 
gestos, entre outras movimentações.

Uma das aplicações da plataforma 
digital human é, justamente, a de uma 
assistente de vendas – a Mia. Inclusive, 
foi feito um projeto piloto com a Kia 
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recepcionista. O robô faz a identifica-
ção de determinada pessoa que chega 
até a empresa, encaminha a mesma 
para a sala de reuniões, a coloca em 
contato com o colaborador que está 
aguardando por ela, recebe corres-
pondências. Enfim, são avatares que 
auxiliam o trabalho das pessoas no dia 
a dia, quanto à execução de algumas de 
suas funções, fator que possibilita que 
as mesmas tenham mais tempo para se 
dedicar a outras tarefas que exigem a 
inteligência humana.

Em breve, as pessoas poderão ver um 
robô ou assistente de voz fazer uma 
reunião com os executivos da empresa 
e, posteriormente, mandar um relatório 
por e-mail, verificar tarefas para o dia e 
agendar compromissos para eles.

(*) É Delivery Manager da FH, empresa de tecnologia 
especializada em processos de negócios e software. 

Ninguém mais estranharia ser atendido por um assistente virtual ao acessar uma  loja via internet ou 
aplicativo pelo celular. A maioria das pessoas já ouviu falar na Siri, na Alexa, na Lu, na Bia – essas são 
algumas das mais conhecidas assistentes virtuais que se relacionam com os clientes.

AI/FH

Motors, na Dinamarca, em que o robô 
está sendo utilizado nas concessionárias 
para a revenda de automóveis.

A Mia consegue fazer parte do aten-
dimento ao cliente e, mais do que isso, 
pode entender as emoções dele. Ela 
pode, por exemplo, prestar as infor-
mações sobre determinado modelo de 
veículo, as tecnologias que a empresa 
utiliza para o mesmo, mostrar vídeos 
educativos, em relação ao uso dos 
carros da marca, e até lembrar do 
que conversou, caso reencontre essa 
pessoa. São tecnologias que suprem 
as necessidades do novo consumidor, 
cada vez mais digital e que deseja ob-
ter informações mais precisas e não 
superficiais.

Não para por aí. A outra aplicação 
desse avatar é destinada ao trabalho de 

Como consequência da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), 
uma série de eventos dos mais 
diversos segmentos tiveram que 
ser cancelados ou adiados. Entre-
tanto, outros eventos se adapta-
ram ao momento de quarentena e, 
buscando respeitar o isolamento 
social, optaram por realizar suas 
ações virtualmente. Nessa linha de 
encontros estabelecidos de forma 
remota, os empreendedores Ricardo 
Branco e Henrique Mol, da holding 
Encontre Sua Franquia, colocaram 
no ar a Feira Virtual de Franquia. A 
sua quarta edição aconteceu ontem 
(27), abrangendo o estado de São 
Paulo, e contou com a Cuidare Brasil, 
maior rede de cuidadores de pessoas 
do país. A marca apresentou suas 
novidades e o modelo de negócio 
que tem conquistado o mercado e 
impulsionado o empreendedorismo 
no Brasil e no exterior. São mais de 
80 unidades em território nacional e 
Portugal, além de operações previs-
tas para Canadá e Argentina.

A Cuidare é uma rede de franquias 
de cuidadores de pessoas especiali-
zada no atendimento em domicílio. 
Tendo o idoso como seu principal pú-

Para empreender sem sair de casa
e tecnológico da franqueadora.

O formato da Feira Virtual tem 
como principal objetivo conectar 
interessados em empreender com 
marcas franqueadoras, possibili-
tando que sejam feitas reuniões, 
com segurança, comodidade e 
economia de tempo, sem sair de 
casa ou do escritório. Outro fator 
importante é o baixo investimento. 
Com isso, não há despesas com: 
mesas, stands, material impresso, 
hospedagem e custo com passagens 
aéreas e transportes. No total, oito 
estados e mais o Distrito Federal 
estão recebendo o evento entre 
julho e setembro. A estimativa dos 
organizadores é que cada edição 
movimente, aproximadamente, R$ 
1 milhão em negócios.

O encontro é realizado através da 
plataforma Zoom, que pode reunir até 
1.000 interessados nas marcas que 
serão apresentadas. Apesar de ser 
feito de forma virtual, o evento tem 
regiões determinadas para expansão, 
para que o contato entre investidor 
e franqueadora seja relacionado aos 
interesses de expansão das marcas. 
Para participar, acesse www.feiravir-
tualdefranquia.com.br

blico, oferece mão de obra profissional e 
qualificada, sempre considerando todas 
as necessidades do cliente assistido, 
mantendo uma postura de atenção, 
zelo e cuidado. O seu formato de mi-
crofranquia possibilita ao franqueado 
uma estrutura enxuta, de baixo custo 
e a gestão do negócio pode ser feita 
de casa, acompanhando a tendência 
do novo normal: o home office. Isso 
com todo suporte logístico, consultivo 
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Quebec recruta brasileiros para oportunidades de emprego e estudo
A região da cidade de Quebec, no 

Canadá, está gradualmente retomando 
suas atividades de recrutamento. A 
Québec na Cabeça, iniciativa da agência 
de desenvolvimento econômico Qué-
bec International, acaba de anunciar o 
lançamento de um processo de recruta-
mento on-line em que trabalhadores e 
estudantes brasileiros podem participar. 

As inscrições vão até o dia 14 de se-

tembro e as entrevistas de seleção, que 
serão realizadas em modo virtual, estão 
previstas para outubro de 2020. Há vagas 
nas áreas de tecnologia da informação 
e transformação alimentar, além de 
programas de estudo de nível técnico e 
profissionalizante de 11 instituições da 
cidade de Quebec e região que oferecem 
mais de 60 cursos diferentes.

“Tendo pandemia ou não, setores 

como o de tecnologia têm alta demanda. 
Ainda não temos muitas informações 
sobre o processo seletivo, pois tudo 
depende da evolução da Covid-19, mas 
ele será on-line, inclusive as entrevis-
tas”, destaca Daniel Braun, presidente 
da Cebrusa, um das empresas que está 
auxiliando os candidatos na prepara-
ção para o processo de recrutamento 
(contato@cebrusa.com.br).

Rodrigo Kruger



Em julho, 4,4 milhões de lares 
sobreviveram só com auxílio emergencial

Espera-se que as perspectivas sobre o consumo 
continuem melhorando nos próximos meses.
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O objetivo é, além de ser uma ferramenta adicional de vendas, facilitar 
a rotina de compras de sua base de clientes, com condições únicas e 
especiais, como a aquisição fracionada e sem a obrigatoriedade de pedido 
mínimo na compra dos produtos. A novidade é também uma porta de 
entrada para que os pequenos comerciantes conheçam o universo da 
MAM. A ferramenta está disponível em (www.vendamambaby.com.br). 

E - Desafio Universitário 
A Stone, empresa de tecnologia de pagamentos financeiros e de soluções 
para PMEs, lança a Stone Investment Competition, uma competição para 
universitários interessados em finanças e investimentos com prêmio de 
até R$30 mil em educação. No desafio, os times de estudantes represen-
tam investidores, com objetivo de avaliar e escolher uma startup real, 
pré-selecionada pela Stone, em uma experiência completa e interativa 
de um Venture Capital. Os universitários interessados devem se reunir 
em times de 3 a 5 estudantes para realizarem a inscrição e a primeira 
etapa do desafio até 11 de setembro pelo link (http://www2.stone.com.
br/stone-investment-competition/).  

F - Jornada de Inovação 
A 8ª edição do Congresso Brasil-Alemanha de Inovação da Câmara Brasil
-Alemanha acontece entre os dias 24 e 25 de setembro e terá como como 
tema: “What drives innovation?” (“O que impulsiona a inovação?”). O 
evento online aborda as principais tendências em inovação e tecnologia 
que estão transformando a sociedade e as empresas. Dividido em três 
blocos, representa uma oportunidade para participar de workshops e 
assistir palestras de CEOs, CIOs e Vice-Presidentes globais de empre-
sas líderes sobre os assuntos mais relevantes no contexto da inovação. 
Programação e inscrição: (www.inovacaobrasilalemanha.com.br).

G - Iniciativas da Educação
A Fundação Péter Murányi lançou a 20ª edição de sua premiação com o 
tema “Educação”. Distribuirá R$ 250 mil, sendo R$ 200 mil para o trabalho 
vencedor, R$ 30 mil e R$ 20 mil para o segundo e terceiro colocados. 
Os interessados podem enviar seus trabalhos até o dia 31 de outubro. 

A - Profissionais com Deficiência 
A Egalitê, HRtech especializada na inclusão de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, realiza, entre os dias 21 e 28 de setembro, uma 
feira do emprego totalmente digital e gratuita. A Inclui PcD tem início 
no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, e 
conectará os profissionais com deficiência às empresas que pretendem 
contratar. As empresas e candidatos interessados em participar do 
Inclui PcD podem se inscrever e cadastrar vagas gratuitamente no site: 
(www.incluipcd.com.br). 

B - Escola de Negócios
A CUOA Business School oferece a brasileiros bolsas de estudos para 
cursos de 3 semanas em julho de 2021. A instituição de ensino italiana 
espera que a ação ajude profissionais a conseguirem destaque no mer-
cado de trabalho do próprio país após a pandemia. A oportunidade foi 
desenvolvida em parceria com a escola de negócios IBS Americas, que 
organiza o processo seletivo e o conteúdo programático. Para participar, 
o candidato deve ter mais de 18 anos e estar cursando pelo menos o 
quinto período da sua graduação. Mais informações, acesse (https://
bit.ly/cuoaibs).  

C - Profissionais de Tecnologia
As profissões digitais continuam com alta demanda no mercado e 
os desenvolvedores estão entre os profissionais mais disputados. A 
VTEX, plataforma de comércio digital, tem vagas abertas para novos 
colaboradores que sonham em trabalhar com os melhores profissionais 
de tecnologia do mercado e desejam participar ativamente de desafios 
globais. As vagas estão disponíveis para Engenheiros de Software e 
outros cargos de tecnologia, como Designers de Produto e Cientistas 
de Dados, com início imediato. Para ter acesso a todas as vagas e se 
inscrever, basta acessar o link: (https://careers.vtex.com/).

D - Segmento Infantil
Marca especialista em bebês, a MAM Baby lança sua plataforma de 
comércio online para varejistas especializados em produtos para bebês. 

O trabalho precisa ser indicado por uma instituição, sediada no Brasil, 
cadastrada junto à Fundação e atender a três critérios: ser inovador, 
ter aplicabilidade prática e resultados comprovados sobre seu impacto 
positivo para as populações de regiões em desenvolvimento. Os autores 
dos três trabalhos finalistas serão conhecidos e receberão seu prêmio 
em abril de 2021. Mais informações em: (https://bit.ly/2QofUVF).

H - Cursos Gratuitos
Para quem está na linha de frente no combate à Covid-19 ou em isola-
mento social, o Centro Universitário Internacional Uninter em parceria 
com o Instituto Wilson Picler, criou 19 cursos gratuitos. Os profissionais 
de saúde têm à disposição os cursos de Emergências Respiratórias, Bases 
Legais do SUS, Boas Práticas no Atendimento Farmacêutico, Manipulação 
de Alimentos e Prevenção e Convivência com o novo Coronavírus. Os 
pais que estão sem ideias de como distrair os filhos, podem se inscrever 
no de Jogos e Brincadeiras na alfabetização ou ainda no de Contação de 
histórias. Empresários e empreendedores podem aprender tudo sobre 
Técnicas de Negociação e Segurança Executiva. Verifique em: (https://
www.uninter.com/extensao/gratuitos/).

I - Desafio em Turismo
Conquistar visibilidade internacional a partir de iniciativas tecnológicas 
que contribuam para a retomada do mercado global de viagens. Essa é 
uma das chances proporcionadas pelo 1º Desafio Brasileiro de Inovação 
em Turismo, que, até 2 de setembro, receberá as inscrições de projetos 
de startups capazes de contemplar tanto necessidades de curto prazo 
do setor no contexto pós-pandemia quanto aprimoramentos gerais no 
ramo. Uma ação inédita do Ministério do Turismo em parceria com o 
Wakalua Innovation Hub. Os 10 mais bem colocados se classificam para 
a semifinal da 3ª edição da competição global de startups da OMT, além 
de disputar duas viagens à Espanha. Saiba mais em: (https://startups.
turismo.gov.br/).

J - Pagamentos Instantâneos
O PIX entrará em vigor em novembro e irá revolucionar o sistema de 
pagamentos. O ecossistema permitirá transações via QR Code, tecnologia 
de aproximação, entre outras formas, e em qualquer hora do dia. Para 
abordar o tema, a BRLink, empresa de tecnologia com foco em soluções 
de Cloud, Data & Analytics e Inteligência Artificial & Machine Learning,  
promove um webinar inédito para desvendar tudo sobre PIX na AWS. O 
evento online acontece no dia 2 de setembro, às 18h, com a participação 
de CIO´s, diretores, gerentes e coordenadores de TI e ainda cientistas 
de dados e desenvolvedores. As inscrições podem ser realizadas em: 
(https://materiais.brlink.com.br/webinar_pix_na_aws).

Quantas opções 
nós temos?

Provavelmente, você já 
esteve em uma posição 
na qual precisou agir 
e sentiu-se encurralado

Pessoas bem-sucedidas 
precisam tomar deci-
sões importantes com 

frequência. Porém, pode pa-
recer que nem sempre temos 
um vasto leque de opções 
para optar por qual caminho 
seguir. Será isso verdade? Os 
maiores líderes são aqueles 
que conseguem criar alter-
nativas não óbvias para sair 
de uma posição de conflito, 
dificuldade ou emergência. 
A pergunta é: como de fato 
eles fazem isso? 

Podemos basear-nos em 
grandes empresários, aqueles 
que construíram corporações 
gigantes do nada e que con-
tam em suas histórias diver-
sos episódios delicados, nos 
quais usaram as dificuldades 
como pontos de inflexão para 
dar um “salto” nos seus negó-
cios e atingir outro patamar. 
Posso citar Flávio Augusto, 
Eloi D’avilla, Ricardo Belino, 
Guilherme Benchimol.... a 
lista é vasta! 

Gosto de entender a linha 
de raciocínio de pessoas bem-
sucedidas, para interpretar 
o seu ponto de vista frente 
a situações nas quais temos 
poucas opções ou, ao menos, 
pensamos ter alternativas es-
cassas. Observando um pouco 
mais a fundo, vejo que esses 
indivíduos, principalmente 
os que citei acima, sempre 
iniciam sua linha de raciocínio 
a partir de um propósito. 

Uma vez que você saiba 
aonde quer chegar e por que 
quer isso, suas decisões tor-
nam-se muito mais simples. 
Isso faz com que os demais 
comprem o seu ponto de 
vista, independentemente de 
qualquer outro fator. 

O próximo aspecto que jul-
go importante é o espírito em-
preendedor. É preciso pensar 
fora da caixa, criar formas de 
nos reinventar e não sermos 
reféns dos mesmos modelos 
existentes, mesmo que nossas 
ideias não sejam tão triviais. 

Assim, criamos novos cami-
nhos frente a situações deli-
cadas, desenvolvendo mais 
alternativas para solucionar 
problemas. Não se pode ter 
medo de errar. Outra carac-
terística de líderes de sucesso 
é agir, mesmo sabendo que 
nem sempre suas ações terão 
o desfecho esperado. Recen-

temente, escutei uma frase 
muito interessante: “Às vezes, 
fazer errado é o certo”. 

A verdade é que quem não 
quer jamais errar será eterna-
mente frustrado. Como seres 
humanos, é preciso aceitar 
que a falha é parte de nossas 
vidas. O importante é errar de 
modo curto e ter a humildade 
de reconhecer isso, mudando 
o curso do navio. Trocar de 
ideia não é sinal de fraqueza. 
Se não nos permitirmos equí-
vocos, faremos sempre parte 
do grupo dos pessimistas. E 
estes geralmente acertam 
muito mais, mas são os oti-
mistas que mudam o mundo. 

Por fim, classifico como ca-
racterística mais importante a 
autoconfiança, que é a chave 
de tudo. Decisões, iniciativas 
ou posicionamentos serão 
bem-sucedidos dependendo 
da base na qual forem cons-
truídos. E quando são ado-
tados sem confiança, é como 
construir uma casa sobre 
um atoleiro. Se você mesmo 
duvida das suas atitudes, os 
demais não “compram” os 
seus projetos. 

Dessa forma, o sentenciam 
ao fracasso. Entretanto, uma 
vez que você reconheça suas 
virtudes e, principalmente, 
sem arrogância, aja sabendo 
do seu potencial, conseguirá 
um grande engajamento dos 
envolvidos e será mais criati-
vo para desenvolver novas op-
ções frente a difíceis tomadas 
de decisões. Em momentos 
de incertezas como este da 
pandemia pelo qual estamos 
passando, tenho conversado 
com diversos clientes, parcei-
ros, amigos e fornecedores. 

Vários deles têm me rela-
tado estarem vindo de meses 
recordes em seus negócios. 
Esses são indivíduos que, 
enquanto a maioria pensava 
estar frente a uma bifurcação 
na qual ambos os caminhos 
pareciam nebulosos, desen-
volveram novas formas de 
pensar e conseguiram en-
contrar trajetos inovadores. 
Dessa forma, tiraram proveito 
das novas condições às quais 
fomos submetidos este ano. 

Caso você ainda esteja 
esperando as coisas “retorna-
rem” ou pensando no que será 
o famoso “novo normal”, que 
tal focar no presente e refletir 
em como vai mudar sua vida 
agora. Pergunte-se: Quais 
novas opções eu tenho hoje? 

(*) - É sócio-diretor 
da Messem Investimentos. 

Willian Kahler (*)
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No acumulado do ano 
o indicador caiu 
14,0% contra o mes-

mo período do ano passado. 
Já no acumulado em 12 me-
ses, a demanda por crédito 
desacelerou seu ritmo de 
queda e registrou variação 
de -6,2%. 

Considerando os segmen-
tos que compõem o indi-
cador, o Financeiro voltou 
para o campo positivo com 
alta de 0,8% em 12 meses. 
Por outro lado, o segmento 
Não Financeiro se aprofun-
dou ainda mais no campo 
negativo e registrou queda 
de 10,8%, mantida a base 
de comparação. 

Após queda intensa no tri-

Efeito da pandemia continua mais severo entre os idosos.

R
oo

se
ve

lt 
C

as
si

o/
R

eu
te

rs
/A

B
r

Cerca de 4,4 milhões 
(6,5%) de domicílios brasi-
leiros sobreviveram, em ju-
lho, apenas com a renda do 
auxílio emergencial pago 
pelo governo federal para 
enfrentar os efeitos econô-
micos da pandemia. Entre 
os domicílios mais pobres, 
os rendimentos atingiram 
124% do que seriam com 
as rendas habituais, aponta 
estudo publicado ontem 
(27) pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea).

A ajuda financeira tam-
bém foi suficiente para 
superar em 16% a perda 
da massa salarial entre 
as pessoas que perma-
neceram ocupadas. “Pela 
primeira vez, o auxílio 
emergencial compensa em 
média mais que a diferen-
ça entre a renda efetiva e 
a habitual. Ou seja, entre 
os que permaneceram em-
pregados, a renda média 
com o auxílio já é maior do 
que seria habitualmente”, 
disse, em nota, o econo-
mista Sandro Sacchet, au-
tor da pesquisa intitulada 
“Os efeitos da pandemia 

Setor industrial 
mantém tendência 
de recuperação 

O Índice de Confiança 
da Indústria (ICI) da FGV 
avançou 8,9 pontos em agos-
to, alcançado 98,7 pontos. 
Após quatro meses em alta, 
o índice recuperou 40,5 
pontos, ou 93,8% dos 43,2 
pontos perdidos em março e 
abril. “A confiança do setor 
industrial manteve a tendên-
cia de recuperação iniciada 
nos últimos meses de forma 
consistente e disseminada. 
Para os próximos meses, os 
indicadores de expectativas 
mostram certo otimismo, 
com mais de 40% do setor 
prevendo aumento do ritmo 
de produção. 

Contudo, observamos que 
ainda há muita incerteza das 
empresas, evidenciada pela 
dificuldade de recuperação 
do indicador de tendência 
dos negócios”, comenta 
Renata de Mello Franco, 
economista do FGV IBRE. 

Em agosto, 18 dos 19 
segmentos industriais pes-
quisados tiveram aumento 
da confiança. O resultado do 
mês reflete tanto melhores 
avaliações sobre o momento 
presente quanto perspecti-
vas mais otimistas para os 
próximos três meses. O Ín-
dice de Situação Atual subiu 
8,7 pontos, para 97,8 pontos. 
Já o Índice de Expectativas 
cresceu 9,1 pontos, para 99,6 
pontos, nível acima de março 
(96,2 pontos), mas ainda 
abaixo de fevereiro (101,8 
pontos) - (AI/FGV).

Demanda por Crédito do 
Consumidor subiu 11% em julho
A Demanda por Crédito do Consumidor avançou 11,0% em julho na comparação com junho, já descontadas 
as influências sazonais, de acordo com dados nacionais da Boa Vista

do do mês foi influenciado 
pelos dois segmentos, com 
destaque para o avanço 
no setor Financeiro que já 
vem apresentando ótimo 
desempenho desde o mês 
passado. 

Ademais, dado que a pior 
fase das adversidades pro-
vocadas pela pandemia do 
novo Coronavírus foi entre 
março e maio, espera-se 
que as perspectivas sobre 
o consumo e o mercado de 
trabalho continuem melho-
rando nos próximos meses, 
fatores que podem afetar 
positivamente a demanda 
por crédito nesse perío-
do. Fonte: boavistascpc.
com.br.

mestre entre março e maio, 
em julho o indicador regis-
tra a segunda alta mensal 

consecutiva, apresentando 
leve melhora em seu ritmo 
de recuperação. O resulta-

sobre os rendimentos do 
trabalho”.

Segundo o estudo, em 
geral, os trabalhadores re-
ceberam em julho 87% dos 
rendimentos habituais (4 
pontos percentuais acima 
do mês anterior) – R$ 2.070 
em média, contra uma ren-
da habitual de R$ 2.377. A 
recuperação foi maior entre 
os trabalhadores por conta 
própria que receberam em 
julho 72% do que normal-
mente recebiam, contra 
63% em junho, alcançando 
rendimentos efetivos médios 
de R$ 1.376.

Já os trabalhadores do 
setor privado sem carteira 

assinada receberam em ju-
lho 85% do habitual (contra 
79% no mês anterior). Tra-
balhadores do setor privado 
com carteira e funcionários 
públicos continuaram a ob-
ter, em média, mais de 90% 
do rendimento habitual. 
Conforme o estudo, o efeito 
da pandemia continua mais 
severo entre os idosos 
(83,5%) e menor entre os 
mais jovens (88,6%), e o 
impacto na renda foi menor 
entre aqueles com ensino 
médio ou superior (85,7% 
para trabalhadores com 
médio completo e 89,4% 
para aqueles com ensino 
superior) (ABr).

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

sua agência de confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Dark Data: segurança e 
compliance impacta na 
experiência do cliente

Dark Data é definido 
pela consultoria 
Gartner como sendo 
as informações 
coletadas processadas 
e armazenadas pela 
empresa de maneira 
regular e sem 
aproveitamento para 
outras formas de uso

Sendo assim, as em-
presas mantêm esses 
dados coletados e 

armazenados por tempo 
indefinido, sem estrutura-
ção e sem plano de uso, o 
que gera custos adicionais 
e riscos não previstos. De 
acordo com a IDC, até 90% 
dos dados armazenados pe-
las empresas são Dark Data 
e não tem seu conteúdo 
estruturado e gerenciado. 
Muitas companhias coletam 
e geram Dark Data de forma 
sistemática, fazendo desse 
um problema crescente. 

Ao solicitar dados diver-
sos de seus clientes, empre-
sas geram logs e registros 
de suas transações e, em 
muitas vezes, procuram 
registrar a maior quantida-
de de dados possíveis. Por 
questões de compliance, 
ou por não ter clareza em 
políticas de retenção, esses 
dados são simplesmente 
armazenados para que se 
houver necessidade de 
qualquer consulta futura as 
evidências estarão lá para 
serem coletadas. Mas quais 
problemas há nesse tipo de 
atitude?

Existirão dificuldades 
enquanto as empresas se-
guirem cultivando e fazendo 
crescer seu depósito de 
dados. O problema mais 
evidente é de custo, já que 
esses dados vão diariamente 
ocupando mais espaço de 
armazenamento, políticas 
de backup, redundância e 
até consumo em nuvem. Um 
outro problema ainda maior 
é referente ao compliance 
das empresas brasileiras 
com a Lei Geral de Proteção 
de Dados. 

Uma parte significativa do 
Dark Data pode conter da-
dos sensíveis em que, como 
sabemos, haverá legislação 
muito rígida sobre como 
mantê-los e quais as respon-
sabilidades das empresas 

que os coletam e os mantêm. 
Assim, conhecer o conteúdo 
é uma necessidade urgente, 
pois é necessário garantir 
que os dados sensíveis que 
lá estão sigam as políticas 
de acesso restrito, armaze-
namento em conformidade 
com LGPD e regras de sua 
área de atuação e, no futuro, 
estejam preparados para 
informar a qualquer clien-
te sobre onde estão seus 
dados, quais são e como 
podem ser esquecidos.

Neste cenário, as empre-
sas possuem alguns aspec-
tos em que devem começar 
a trabalhar. A começar pelo 
seu processo de coleta 
de dados para que novas 
informações já possam 
ser armazenadas de forma 
estruturada atendendo às 
regulamentações do setor 
e estar em conformidade 
com as leis.

Em uma pesquisa global 
de 2019, realizada pela 
Serasa Experian sobre qua-
lidade de dados, constatou-
se que 95% das empresas 
acreditam que a má quali-
dade das informações nas 
companhias impacta nega-
tivamente a interação com 
o consumidor. Isso revela 
muito sobre a importância 
do conhecimento do conte-
údo já armazenado, em que 
é necessário separar o joio 
do trigo e assim poder co-
meçar a transformar dados 
desconhecidos em informa-
ções que sejam de grande 
valor para seu negócio.

E, para finalizar, não 
podemos esquecer de um 
ponto fundamental: a se-
gurança dessa informação 
e como esses dados estarão 
protegidos e disponíveis. 
No aspecto de segurança, 
deve-se pensar não somente 
em como recuperá-los em 
caso de perda, mas também 
sobre criar políticas claras 
de quem pode acessá-los, 
quando podem acessá-los, 
além de identidade única 
de quem os faz. 

E após tudo isso estabele-
cido, é importante também 
manter um monitoramento 
desse ambiente de forma 
a ser capaz de detectar 
qualquer tentativa de inva-
são, fraude ou roubo desta 
informação.

 
(*) - É diretor de Pré-Vendas e 

Serviços Profissionais Latam da 
Quest Software.

Rogério Soares (*)

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 
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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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME ORTIZ BRANCO DE ARAUJO, profissão: engenheiro de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nasci-
mento: 07/08/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Jorge Antonio Branco de Araujo Junior e de Liliana Ortiz Branco de Araujo. A pretendente: 
CAMILA LAURA CELIS RODRIGUEZ, profissão: engenheira ambiental, estado civil: 
solteira, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 14/05/1985, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Roxana Celis Rodriguez.

O pretendente: KAIQUE MARCHIORI, profissão: fiscal, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 08/07/1993, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wagner Miguel Marchiori e de Karla Vivian 
Silva Marchiori. A pretendente: BIANCA MEDEIRO MOREIRA, profissão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 27/01/1994, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Claudio Antonio 
Miranda Moreira e de Ligia Medeiro Moreira.

O pretendente: ISAC RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, profissão: policial militar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
15/09/1995, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Isac 
Rodrigues de Almeida e de Rosemeire Paulo de Almeida. A pretendente: MONIQUE 
ROBERTA CHRISTÔS DE OLIVEIRA GONÇALVES, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 
10/08/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Roberto 
de Almeida Gonçalves e de Nancy Aparecida de Oliveira Gonçalves.

O pretendente: LEANDRO PASSOS SACRISTAN, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São José dos Campos, SP, data-nascimento: 30/10/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Perez de 
Landazabal Sacristan e de Sônia Maria Passos Sacristan. A pretendente: LARISSA 
BIANCA VIEIRA, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: em Itajaí, SC, 
data-nascimento: 03/07/1999, residente e domiciliada  em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Nelson Francisco Vieira e de Mônica de Souza.

O pretendente: ANTONIO MIRANDA DE OLIVEIRA, profissão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Piritiba, Distrito de França, BA, data-nascimento: 12/01/1977, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Eziquiel Belarmino 
de Oliveira e de Floraci Miranda de Oliveira. A pretendente: REGIANE PEREIRA DOS 
SANTOS, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Piritiba, BA, data-nascimento: 07/03/1980, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Miguel Felix dos Santos e de Edelzuita Pereira dos Santos.

O pretendente: EDUARDO PIZELI TICHAK, profissão: professor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/02/1974, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Rodolfo Chibante Tichak e de Maria Inês Pizeti Tichak. A 
pretendente: NEIDE FERREIRA BIÉ, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/10/1975, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de Luis Adenor Ferreira Bié e de Maria Osmarina Bandeira Bié.

O pretendente: AURINO SALES DA COSTA, profissão: funcionário público estadual, 
estado civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Santa Efigênia, SP, data-nascimento: 
09/05/1957, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Aureo 
Gomes da Costa e de Andrelina Sales Costa. A pretendente: ZILMA VIEIRA ORELLANA, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Jeronimo da Serra, 
PR, data-nascimento: 12/03/1968, residente e domiciliada em São Miguel Paulista, São 
Paulo, SP, filha de Raimundo Vieira dos Anjos e de Domicilia Camargo dos Anjos.

O pretendente: MARCEL EDUARDO DOS SANTOS, profissão: policial civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 18/09/1979, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Oscar dos Santos e 
de Lindalva Silva dos Santos. A pretendente: ELIZABETH LAMEU, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
03/04/1974, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Benedito 
Lameu e de Therezinha de Abreu Martins.

O pretendente: DANIEL VICENTE FERREIRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de estoque, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Cabo de Santo Agostinho, PE, data-nascimento: 
26/08/2001, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Amaro 
Vicente dos Santos e de Eliane Iraci Ferreira. A pretendente: ALAÍDE GUEDES DA SILVA, 
profissão: atendente ao público, estado civil: solteira, naturalidade: em Campina Grande, Dis-
trito de José Pinheiro, PB, data-nascimento: 23/02/2001, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Iriomar Monteiro da Silva e de Lúcia Guedes da Silva.

O pretendente: MARCELO MARCOS MERLIN, profissão: músico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Alto Piquiri, PR, data-nascimento: 09/05/1973, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Devandir Merlin e de Eunice Ferreira 
Merlin. A pretendente: ANA CLARA DE SOUZA BORGES, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Rio Branco, AC, data-nascimento: 20/08/1999, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Francisco Martins Borges 
Sobrinho e de Raimunda de Souza Borges.

Confiança dos empresários 
aumentou em agosto 

O avanço nas mudanças de fase da retomada na cidade de 
São Paulo e as medidas de ajuda do Poder Público deixaram 
os empresários mais animados no mês de agosto, o Índice 
de Confiança do Empresário registrou alta de 12,9% – de 
66,2 pontos em julho para os atuais 74,8 pontos. O Índice de 
Expansão do Comércio acompanhou a elevação (4,4%), ao 
passar de 62,5 ponto em julho para 65,3 pontos em agosto. 
Em contrapartida, o Índice de Estoques (IE) sofreu sua 
quarta queda seguida (-3,1%), em agosto.

Apesar de os empreendedores estarem mais confiantes 
e com boas expectativas para 2021, o IE aponta a situação 
atual na qual os estoques ainda estão com muitas merca-
dorias paradas, exceto o comércio essencial, como super-
mercados e farmácias. Assim, a FecomercioSP recomenda 
que os estoques estejam reduzidos e bem controlados, a 
fim de evitar eventuais perdas e danos aos produtos. Além 
disso, a entidade sugere reavaliação e redução dos custos 
operacionais, analisando os riscos de endividamento e o 
fluxo de caixa (AI/FecomercioSP).

As organizações que implantaram um programa de compliance 
robusto tendem a sair mais fortes e com menos danos.

Pixabay/reprodução

Além da saúde física, 
a financeira também 
ganhou destaque nes-

sa crise: lojistas e restau-
rantes fecharam as portas, 
pessoas que trabalham com 
aplicativo de transporte 
pararam de circular. Porém, 
mesmo diante desse cená-
rio, houve um aumento no 
número de empreendedores 
do Brasil. 

Os e-commerces foram 
opção para muitas pessoas 
que ficaram desempregadas 
ou sem renda e precisaram 
migrar para o digital. Para 
se ter uma ideia, o segmento 
registrou R$ 670 milhões em 
vendas em junho, em todo o 
país. Em relação ao mesmo 
mês do ano passado, a média 
diária de vendas em 2020 
cresceu 73%, segundo dados 
da Receita Federal. 

De acordo com Ariane 
Marta (*), da Brascont Con-
tabilidade, nem sempre é 
fácil investir, principalmente 
na crise, mas alguns seto-
res se mostram ainda mais 
vantajosos nesse momento. 
“Profissionais que ofere-
cem serviços ao invés de 
produtos como: arquitetos, 
jornalistas, engenheiros ou 
áreas ligadas a tecnologia, 
por exemplo, são negócios 
que precisam de menos 
investimento, pois não ne-
cessitam de um capital de 
giro alto e nem uma grande 
contratação de funcionários, 
pelo menos no início”, exem-
plifica a especialista. Confira 

É necessário colocar todas as entradas e saídas na ponta do lápis 
e a parte contábil deve estar sempre em dia.
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Empreendeu na quarentena? 
3 passos para manter seu 

negócio em dia
A crise do Coronavírus pegou em cheio o bolso de muitas empresas e pessoas que estavam despreparadas

para manter toda a 
documentação em dia. 
Além disso, é neces-
sário saber em qual 
Regime Tributário a 
empresa se encaixa. 
Existem três regimes 
principais: o simples 
nacional, lucro presu-
mido e lucro real. Com 
a ajuda de um conta-
dor o empreendedor 
consegue entender 
qual é mais vantajoso 
para o seu negócio, 
programar e definir 
todos os tributos que 
as empresas precisam 
pagar ao Governo.

 3) Faça um acompanha-
mento diário: é ne-
cessário colocar todas 
as entradas e saídas 
na ponta do lápis, além 
disso a parte contábil 
deve estar sempre em 
dia. Existem muitas 
declarações, impostos 
e processos que uma 
empresa saudável deve 
seguir, por isso é indica-
do o acompanhamento 
de um contador ou con-
tar com um especialista 
da área. Anote todos os 
processos para que isso 
não gere uma bola de 
neve lá na frente. Com 
organização e cautela 
é possível manter seu 
negócio de pé e empre-
ender sem risco.

(*) - É contadora e diretora da 
Brascont Contabilidade.

três dicas para manter seu 
negócio de pé: 
 1) Tenha um plano de 

negócios: a elabora-
ção desse planejamen-
to é fundamental para 
evitar crises e garantir 
o futuro da empresa. 
“Abrir seu negócio 
próprio requer muita 
organização e  conheci-
mento sobre tudo o que 
engloba empreender. 
É preciso se ques-
tionar sobre todas as 
possibilidades, pensar 
qual produto ou ser-
viço você vai vender, 
em qual local, avaliar 
o mercado, conhecer 
o ramo, ter um plano 
financeiro, e unir todas 
essas informações em 
um plano de negócios. 

 2) Fique atento a todas 
as papeladas: outro 

ponto importante é 
saber qual será o tipo 
da sua empresa - Mi-
cro Empreendedor 
Individual (MEI), So-
ciedade Simples (SS), 
Limitada (Eireli) ou 
outro modelo.  “É pre-
ciso pensar em toda a 
documentação para 
abrir o CNPJ, além de 
outros registros, por 
exemplo: se o local 
vai ser físico, também 
precisa de uma análi-
se da documentação 
deste imóvel, se é um 
restaurante você deve 
entrar em contato com 
os órgãos responsá-
veis. 

  Por isso, é preciso 
analisar todos órgãos 
que gerenciam o setor 
que se está investin-
do e tomar cuidado 

Pandemia trouxe riscos à ética 
e integridade nos negócios

A maioria dos profissionais 
acredita que a crise causada 
pela Covid-19 representa um 
risco à conduta ética e íntegra 
nos negócios, segundo a pes-
quisa Global Integrity Report 
2020, realizada pela EY. O 
receio é que o cenário cause 
uma flexibilização em políticas 
e procedimentos de controles 
internos das organizações, ao 
mesmo tempo em que aumen-
ta a pressão por resultados. 

Em entrevistas com quase 
três mil profissionais de 33 
países, incluindo o Brasil, o le-
vantamento demonstrou ainda 
sinais de desconexão entre as 
percepções de profissionais em 
diferentes níveis hierárquicos. 
Mais de 55% dos membros de 
Conselhos de Administração 
acreditam que a alta admi-
nistração demonstra ética 
e integridade professional, 
mas somente 37% dos cola-
boradores corroboram com a 
afirmação. 

Entre os entrevistados 
brasileiros, 76% acreditam 
que a ética e a integridade 
melhoraram em suas organi-
zações nos últimos dois anos. 
Mas quase metade (48%) 
acha que comportamentos 
inadequados tendem a ser 
tolerados quando praticados 
por executivos com altos car-
gos ou por profissionais que 
sejam considerados essenciais 
para a companhia. Diferença 
que pode significar um hiato 
entre o discurso corporativo 
e as práticas fomentadas pela 
empresa. 

“Com a crise da Covid-19, 
o ambiente de conformidade 
passará por dificuldades, mas 
o que foi conquistado nos 
últimos anos não se perderá. 
As organizações que fizeram o 
dever de casa e implantaram 
um programa de compliance 
robusto tendem a sair mais 
fortes e com menos danos. 
Pois hoje, clientes, colabo-
radores, imprensa, todos 
cobram uma imagem ética 
e transparente das institui-
ções”, afirma Marlon Jabbur, 
sócio-líder de Forensics da EY 
no Brasil e América do Sul. 

Outro destaque da pesquisa 
foi o fato de que nenhum dos 
respondentes nacionais vê a 
sua empresa 100% preparada 
para lidar com as exigências 
legais de privacidade de 
dados. Ao mesmo tempo, o 
tema apareceu como a maior 
preocupação de 37% dos 
entrevistados ao adquirir, 
investir ou se associar a um 
parceiro de negócios. Ou 
seja, um importante desafio 
em curto prazo, levando em 
conta a iminência de ter a Lei 
Geral de Proteção de Dados 
em vigor no país. 

“Ainda enxergamos desa-
fios importantes no mercado 
brasileiro, mas a pesquisa tam-
bém demonstra que nosso ní-
vel de maturidade com relação 
à integridade tem aumentado 
ano após ano, sendo hoje con-
siderado como essencial para 
a maioria das organizações”, 
diz Marlon. Fonte: (https://
www.ey.com/pt_br).
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

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

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua val-
endo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda de 
validade da Medida Provisória 892, que pre-
via mudanças nestes procedimentos. A MP 

caducou no inicio de dezembro passado e, 
portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda não 
se deram conta desta mudança e podem in-
correr nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 3043-4171

Marco Ornellas (*)

Esse cenário desafiador demanda uma 
maleabilidade muito grande dos RHs 
e dos designers organizacionais. Lem-

bre-se que os indivíduos de cada geração 
compartilham características em comum 
devido às circunstâncias de seu tempo, mas 
obviamente nenhuma delas é totalmente 
uniforme. 

Porém, mesmo que complexa, essa “mistu-
ra” traz ótimos resultados. Assim, é impor-
tante que o RH e a gestão tenham em mente 
que todos os profissionais, independente 
da geração, são igualmente importantes. 
E é aqui que o designer organizacional faz 
a diferença, pois ele é treinado para olhar 
e entender os contextos e, com base nisso, 
construir um futuro. O fundamental é saber 
as características de cada geração para 
enfrentar os desafios diários. 

Baby boomers (1946-1964)
Nascidos no período pós-guerra, essa 

geração cresceu com um forte desejo de 
se destacar profissionalmente. Assim, tor-
naram-se a geração “workaholic”. O baby 
boomer se tornou jovem e adulto em um 
período em que sucesso era sinônimo de 
desenvolver uma carreira inteira dentro 
da mesma organização. Por conta disso, 
são altamente leais ao empregador. Ainda, 
esse grupo se adaptou relativamente fácil às 
tecnologias de hoje e vê nelas um suporte 
à produtividade. 

Gerações extremamente diferentes estão atuando simultaneamente no mercado profissional.
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Os desafios em liderar equipes multigeracionais
Pela primeira vez, quatro gerações extremamente diferentes estão atuando simultaneamente no mercado profissional: Baby boomers, X, Y e Z

sentem que suas necessidades não estão 
sendo saciadas, não temem procurar 
novas oportunidades. 

Dessa forma, para gerenciar os millen-
nials é importante que o líder entenda 
que eles buscam um propósito no tra-
balho. Para eles, essa é uma prioridade 
ainda maior do que o salário. Assim, 
organizações que oferecem a oportu-
nidade de contribuir com o mundo são 
mais atrativas para os funcionários desse 
grupo. 

Geração Z (1997-2010)
Este grupo, de nativos digitais, ainda 

está chegando ao mercado de trabalho. 
Devido ao contexto tecnológico em que 
nasceram e se desenvolveram, essa é 
uma geração hipercognitiva, que não 
tem dificuldade em integrar experiên-
cias online e offline e sabe lidar com o 
excesso de informações e fontes. Mas 
lembre-se que seus comportamentos se 
baseiam em uma premissa. Eles estão 
sempre em busca da verdade. 

Assim, valorizam a expressão individu-
al, evitam rótulos, mobilizam-se a favor 
de grandes causas e acreditam que o 
diálogo é a forma mais eficaz de se re-
solver conflitos e melhorar o mundo. No 
Brasil, já são 20% da população. 

(*) - É coach, membro da ICF (International Coaching 
Federation) e Mestre em Biologia-Cultural, fundador da 

Ornellas Consultoria e da 157Next.Academy.

Geração X (1965-1980)
Por serem filhos de baby boomers 

workaholics, a geração X busca uma 
vida profissional saudável e equilibra-
da. Portanto, são menos ambiciosos 
que qualquer outra geração, mas 70% 
das organizações acredita que esse 
grupo faz um trabalho de destaque. 
Além disso, eles lutam por direitos 
humanos, buscam dignidade e li-
berdade e têm grande preocupação 
em combater a corrupção. Essa é a 

geração menos volumosa nos dias de hoje 
(65 milhões, contra 72 milhões de baby 
boomers e 73 milhões de millennials). 

Geração Y ou 
millennials (1981-1996)

Esta é a geração que corresponde à 
maior parcela de força de trabalho atual. 
Os millennials são altamente motivados 
pelo desenvolvimento pessoal e profis-
sional, portanto demandam feedbacks 
constantes de seus gestores. Quando 



Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 28 de agosto de 20206

Georgia Roncon (*)

Alguns frutos da palavra “impacto” podem ser sen-
tidos em nosso dia a dia. Bancos estão dentro de 
aplicativos e a entrega de alimentos deixou de ser 

exclusividade de alguns comerciantes. Essa verdadeira 
revolução vem sendo causada por um tipo especial de 
empresa: as startups unicórnios. Hoje, vamos falar um 
pouco sobre como elas são classificadas e até sobre o que 
elas mais têm em comum. 

Assim, quem sabe não podemos ajudar você a ser o 
próximo grande fundador da década? Continue a leitura e 
entenda mais sobre a startup unicórnio!

O que é uma startup unicórnio? - Se formos didáticos 
e simplificarmos, unicórnio é um apelido dado a empresas 
avaliadas em mais de um bilhão de dólares. O termo veio 
da indústria de capital de risco – conhecida como Venture 
Capital, e serve para designar que uma empresa iniciante 
e inovadora (startup) e de capital fechado (não tem oferta 
pública em bolsa) tem uma avaliação de mercado superior 
a um bilhão de dólares.

A primeira a utilizar esta expressão foi a investidora 
americana Aileen Lee. Em seu artigo intitulado Welcome 
to the unicorn club: learning from billion-dollar startups 
(“Bem-vindo ao clube dos unicórnios: aprendendo com 
as startups de um bilhão de dólares”, em português), o 
artigo esmiúça alguns pontos em comum entre compa-
nhias bilionárias e cita a avaliação de mercado de mais 
de 100 bilhões de dólares do Facebook como um marco 
na indústria.

Apesar de extremamente difícil, os negócios que têm 
esse valuation não são mais tão raros assim. Apenas no 
início de 2020, pelo menos 452 novos empreendimentos 
já faziam parte do seleto clube de unicórnios. E já que o 
número aumentou, o que acha de conhecermos algumas 
características comuns entre eles?

Menos de 10 anos atrás, os jovens pensavam em ser médicos, advogados e engenheiros. Trabalhar e ter uma vida estável e confortável. Hoje, 
esse conceito vem mudando drasticamente. Além de visarem novas profissões, muitas com viés mais tecnológicos, esses jovens 

também desejam trabalhar em empresas com propósito, ter qualidade de vida e causar impacto no mundo. 
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propósito e lista valores aos funcionários desde o princípio. 
Na fase de planejamento, os fundadores da empresa puseram 
todas as informações que consideravam essenciais sobre 
sua cultura em um pequeno quadro branco. O quadro está 
inalterado até hoje. Ou seja, os valores ainda são os mesmos

2não se perdem nos detalhes - A pesquisa aponta 
que negócios excessivamente focados nos detalhes têm 21% 
mais chances de falhar. Startups têm de ser competitivas 
para preencher determinadas lacunas no mercado. Isso 
vai totalmente contra o instinto da maioria de entregar um 
produto inicial perfeito.

Aqui, o “antes feito que perfeito” opera, mas não significa a 
entrega e manutenção um produto mal acabado. O objetivo 
é melhorá-lo de acordo com o feedback dos usuários. O uso 
de metodologias ágeis contribui bastante para o sucesso 
na etapa de desenvolvimento.

3Foco no crescimento e redução do risco de falha 
- As empresas que foram orientadas a resultados tiveram 
15% a mais de chances de se tornarem extremamente va-
liosas e 20% menos chances de fecharem as portas. Assim, 
a pesquisa pode nos levar a concluir que uma combinação 
de cultura, valores e princípios com foco nos resultados 
podem ser os fatores essencialmente comuns entre os 
unicórnios — ao menos estatisticamente.

4Quais são os exemplos brasileiros? - E para 
quem acha que é difícil empreender no Brasil, imagine 
se tornar uma empresa de um bilhão de dólares? Sim, é 
possível e temos alguns exemplos totalmente brasileiros. 
Alguns deles são:

- 99. - Concorrente direto no Uber no Brasil, a empresa 
figurou na lista ao receber um aporte de 1 bilhão de dólares 
da plataforma chinesa Didi Chuxing em 2018;

- Nubank. A queridinha das fintechs brasileiras atingiu 
o seu primeiro bilhão em capitalização em 2018. Hoje vale 
mais de 4 bilhões de dólares;

- ifood. A gigante de entregas de alimentos recebeu 
uma rodada de investimentos de 500 milhões de dólares e 
passou a figurar na lista;

- Loft. Com um aporte realizado em 2020, a empresa 
de compra e venda de imóveis elevou a sua avaliação de 
mercado em mais de US$ 1 bilhão.

Como nós podemos notar nas empresas listadas, todas 
têm menos de 10 anos e são de base tecnológica. Esse fator 
faz com que o custo e esforço iniciais para a implementa-
ção de seus projetos sejam baixíssimos. Assim, as ideias, 
modificações e decisões estratégicas podem ser tomadas 
de forma extremamente veloz.

E com um mundo cada vez mais conectado, novas startups 
unicórnios surgirão com muito mais frequência. Hoje, se 
fala até em decacórnios — empresas que valem mais de 10 
bilhões de dólares no mercado. Interessante, não? Então, 
que tal compartilhar este artigo com seus colegas e prever 
qual será o próximo unicórnio brasileiro?

(*) - Formada em Letras, com MBA em Gestão Empresarial e Marketing 
pela FGV. Empresária e empreendedora, é Co-Founder 
do ECQ Lifelong Learning (https://ecqonline.com.br/).
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como se forma um unicórnio? - Os fatores responsá-
veis por fazer com que uma empresa obtenha uma avaliação 
de capital de mais de um bilhão de dólares variam bastante. 
Mas, após analisar 831 instituições, a consultoria Bunch.ai 
realizou uma pesquisa e apontou três pontos principais. Veja!

1não abrem mão do compromisso com seus 
princípios - Empresas cujos funcionários demonstraram 
um elevado foco nos princípios tinham 44% a mais de 
chances de terem um histórico de sucesso. Isso implica 
que os funcionários estavam dispostos a “(…) fazer a 
coisa certa, mesmo que isso nos custe o sucesso a curto 
prazo”. Ou seja, para elas é possível crescer sem abrir 
mão da integridade.

A brasileira Nubank sempre pretendeu deixar claro o seu 
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1. Contexto Operacional: O Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Banco PSA”) opera como banco múltiplo com as cartei-
ras de investimento, crédito e financiamento. Foram firmados contratos com o Conglomerado Santander, para a pres-
tação de serviços relacionados à gestão/controle operacional das operações de crédito a serem realizadas através do 
Banco PSA. Em 1° de agosto de 2016, após aprovação pelas autoridades concorrenciais e autoridades regulatórias 
bancárias, ocorrida em 18/05/2016, ocorreu a transferência de 50% (cinquenta por cento) por parte do “Banque PSA 
Finance” (empresa estabelecida na França) para Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. (Aymoré CFI), 
empresa pertencente ao Banco Santander (Brasil) (Banco Santander) e estabelecida no Brasil, cabendo a esta última, 
a atribuição da Gestão dos negócios compartilhada com o Banco PSA. 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Instituição foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil (Bacen), estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às normas do CMN e demais 
diretrizes previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo Bacen e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração 
na sua gestão. A Resolução CMN nº 4.720/2019 e a circular Bacen 3.959/2019 estabeleceram critérios gerais e 
procedimentos para elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras com vigência a partir de janeiro/2020, 
incluindo a apresentação da Demonstração do Resultado Abrangente. A norma prevê ainda que o Balanço Patrimonial 
passa a ser apresentado comparativamente à posição patrimonial do final do exercício social imediatamente anterior. 
A preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de estimativas por parte da Administração, impactando 
certos ativos e passivos, divulgações sobre provisões e passivos contingentes e receitas e despesas nos períodos de-
monstrados. Uma vez que o julgamento da Administração envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência 
de eventos futuros, os montantes reais podem diferir dessas estimativas. A Administração autorizou a emissão das de-
monstrações financeiras para o semestre findo em 30 de junho de 2020 na reunião realizada em 27 de agosto de 2020.
3. Principais Práticas Contábeis: a) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As Demonstrações Financeiras 
estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação do Banco PSA. b) Apuração do Resultado: O 
regime contábil de apuração do resultado é o de competência e considera os rendimentos, encargos e variações mo-
netárias ou cambiais, calculados a índices ou taxas oficiais, pro rata dia, incidentes sobre ativos e passivos atualizados 
até a data do balanço. c) Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo: Os saldos realizáveis e exigíveis em até 
12 meses são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. Os títulos classificados como títulos para 
negociação, independentemente da sua data de vencimento, estão classificados integralmente no ativo circulante, 
conforme estabelecido pela Circular Bacen 3.068/2001. d) Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins da demonstração 
dos fluxos de caixa, caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades e aplicações interfi-
nanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito à um insignificante risco de mudança de valor ou com 
prazo original igual ou inferior a noventa dias. e) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Créditos Vinculados ao 
Bacen Remunerados: As aplicações prefixadas são registradas pelo valor de resgate, deduzido das rendas perten-
centes ao período futuro, e as pós-fixadas pelo valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do ba-
lanço. As aplicações no mercado aberto são classificadas no ativo circulante e realizável a longo prazo em função de 
seus prazos de vencimento, independentemente dos prazos de vencimento dos papeis que lastreiam as operações. f) 
Títulos e Valores Mobiliários: A carteira de títulos e valores mobiliários está demonstrada, conforme Circular nº 3.068, 
pelos seguintes critérios de registro e avaliação contábeis: I - títulos para negociação; II - títulos disponíveis para venda; 
e III - títulos mantidos até o vencimento. Na categoria títulos para negociação estão registrados os títulos e valores 
mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e na categoria títulos mantidos 
até o vencimento, aqueles para os quais existe intenção e capacidade financeira do Banco de mantê-los em carteira 
até o vencimento. Na categoria títulos disponíveis para venda, estão registrados os títulos e valores mobiliários que não 
se enquadram nas categorias I e III. Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias I e II estão demons-
trados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados pro rata dia, 
ajustados ao valor de mercado, computando-se a valorização ou a desvalorização decorrente de tal ajuste em contra-
partida: (1) da adequada conta de receita ou despesa, líquida dos efeitos tributários, no resultado do período, quando 
relativa a títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos para negociação; e (2) da conta destacada do 
patrimônio líquido, líquida dos efeitos tributários, quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados na catego-
ria títulos disponíveis para venda. Os ajustes ao valor de mercado realizados na venda desses títulos são transferidos 
para o resultado do período. Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento estão 
demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados pro rata 
dia. As perdas de caráter permanente no valor de realização dos títulos e valores mobiliários classificados nas catego-
rias títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento são reconhecidas no resultado do período. Re-
quisitos mínimos no processo de apreçamento de instrumentos financeiros: A Resolução CMN 4.277 de 31 de 
outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015) dispõe sobre requisitos mínimos a serem observados 
no processo de apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado e quanto à adoção de 
ajustes prudenciais por instituições financeiras. Os instrumentos financeiros de que trata a Resolução incluem: a) Títu-
los e valores mobiliários classificados nas categorias “títulos para negociação” e “títulos disponíveis para venda”, con-
forme a Circular Bacen 3.068, de 8 de novembro de 2001; b) Instrumentos financeiros derivativos, conforme a Circular 
Bacen 3.082, de 30 de janeiro de 2002; e c) Demais instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, inde-
pendentemente da sua classificação na carteira de negociação, estabelecida na Resolução CMN 3.464, de 26 de ju-
nho de 2007. De acordo com esta Resolução, o Banco passou a estabelecer procedimentos para a avaliação da ne-
cessidade de ajustes no valor dos instrumentos financeiros citados acima, observando os critérios de prudência, 
relevância e confiabilidade. Esta avaliação inclui, entre outros fatores, o spread de risco de crédito no registro do valor 
a mercado destes instrumentos. Os instrumentos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo e os que não 
são mensurados ao valor justo no resultado são ajustados pelos custos de transação. Os ativos e passivos financeiros 
são posteriormente mensurados, no fim de cada período, mediante o uso de técnicas de avaliação. Esse cálculo é 
baseado em premissas, que levam em consideração o julgamento da Administração com base em informações e 
condições de mercado existentes na data do balanço. O Banco PSA classifica as mensurações ao valor justo usando 
a hierarquia de valor justo que reflete o modelo utilizado no processo de mensuração, e está de acordo com os seguin-
tes níveis hierárquicos: Nível 1: Determinados com base em cotações públicas de preços (não ajustados) em mercados 
ativos para ativos e passivos idênticos, incluem títulos da dívida pública, ações e derivativos listados. Nível 2: São os 
derivados de dados diferentes dos preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, 
diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços). Nível 3: São derivados de técnicas de avaliação 
que incluem dados para os ativos ou passivos que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (dados 
não observáveis).Os títulos e valores mobiliários de alta liquidez com preços observáveis em um mercado ativo estão 
classificados no nível 1. g) Carteira de Crédito e Provisão para Perdas: A carteira de créditos é demonstrada pelo 
seu valor presente, considerando os indexadores, taxa de juros e encargos pactuados, calculados pro-rata dia até a 
data do balanço. Para operações vencidas a partir de 60 dias o reconhecimento em receitas só ocorrerá quando do seu 
efetivo recebimento. O Banco PSA Finance, efetua a baixa de créditos para prejuízo quando estes apresentam atraso 
superior a 360 dias. No caso de operações de crédito de longo prazo (acima de 3 anos) são baixadas quando comple-
tam 540 dias de atraso. A operação de crédito baixada para prejuízo é registrada em conta de compensação pelo 
prazo mínimo de 5 anos e enquanto não esgotados todos os procedimentos para cobrança. As provisões para opera-
ções de crédito são fundamentadas nas análises das operações de crédito em aberto (vencidas e vincendas), na ex-
periência passada, expectativas futuras e riscos específicos das carteiras e na política de avaliação de risco da Admi-
nistração na constituição das provisões, conforme estabelecido pela Resolução CMN 2.682/1999. h) Outros Valores 
e Bens: h.1) Bens Não de Uso Próprio: Os ativos são classificados como bens apreendidos e reconhecidos como 
ativo quando da efetiva posse. Os ativos recebidos quando da execução de empréstimos são registrados inicialmente 
pelo menor valor entre: (i) o valor justo do bem menos os custos estimados para sua venda, ou (ii) o valor contábil do 
empréstimo. Reduções posteriores no valor justo do ativo são registradas como provisão para desvalorização, com um 
débito correspondente no resultado. Os custos da manutenção desses ativos são lançados à despesa conforme incor-
ridos.  A política de venda destes bens contempla a realização de leilões periódicos que são divulgados previamente 
ao mercado além de considerar a restrição para a manutenção em propriedade da Instituição pelo prazo máximo de 
um ano, expedidas pelo órgão regulador brasileiro (Banco Central do Brasil). Este prazo pode ser prorrogável a critério 
do referido regulador. h.2) Despesas Antecipadas: São contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos 
antecipados, cujos benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao resul-
tado, de acordo com a vigência dos respectivos contratos de operações de crédito. h.2.1) Comissões Pagas a Cor-
respondentes Bancários: Considerando-se o contido na Resolução 4.294 e Circular Bacen 3.693 de dezembro de 
2013, a partir de janeiro de 2015 as comissões pagas aos agentes intermediários em decorrência da originação de 
novas operações de crédito ficaram limitadas aos percentuais máximos de (i) 6% do valor da nova operação originada 
e (ii) 3% do valor da operação objeto de portabilidade. As referidas comissões devem ser integralmente reconhecidas 
como despesa quando incorridas. i) Permanente: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, está sujeito à avalia-
ção do valor recuperável em períodos anuais ou em maior frequência se as condições ou circunstâncias indicarem a 
possibilidade de perda dos seus valores e sua avaliação considera os seguintes aspectos: i.1) Imobilizado de Uso: A 
depreciação do imobilizado é feita pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais: instalações, móveis, 
equipamentos de uso e sistemas de segurança e comunicações - 10% e sistemas de processamento de dados e veí-
culos - 20%. i.2) Intangível: Os gastos com desenvolvimento do ambiente tecnológico, relacionados com os novos 
projetos e produtos comerciais do Banco, são diferidos pelo prazo de 5 anos tão logo o desenvolvimento do projeto ou 
produto esteja concluído. A amortização do intangível é feita pelo método linear, com base na taxa anual de sistemas 
de processamento de dados - 20%. j) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: O Banco PSA é 
parte em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível e trabalhista, decorrentes do curso normal 
de suas atividades. As provisões incluem as obrigações legais, processos judiciais e administrativos relacionados a 
obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que inde-
pendentemente da avaliação acerca da probabilidade de perda, têm os seus montantes reconhecidos integralmente 
nas demonstrações financeiras. As provisões são reavaliadas em cada data de balanço para refletir a melhor estima-
tiva corrente e podem ser total ou parcialmente revertidas ou reduzidas quando deixam de ser prováveis as saídas de 
recursos e obrigações pertinentes ao processo, incluindo a decadência dos prazos legais, o trânsito em julgado dos 
processos, dentre outros. As provisões judiciais e administrativas são constituídas quando o risco de perda da ação 
judicial ou administrativa for avaliado como provável e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança, com base na natureza, complexidade, histórico das ações, na opinião dos assessores jurídicos internos e 
externos e nas melhores informações disponíveis. Para os processos cujo o risco de perda é possível, as provisões 
não são constituídas e as informações são divulgadas nas notas explicativas (Nota 15.e) e para as provisões cujo risco 
de perda é remota não é requerida a divulgação. Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto 
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o 
ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com êxito provável, quando existentes, são apenas divulgados 
nas demonstrações financeiras. No caso de trânsitos em julgado favoráveis ao Banco PSA, a contraparte tem o direito, 
caso atendidos requisitos legais específicos, de impetrar ação rescisória em prazo determinado pela legislação vigen-
te. Ações rescisórias são consideradas novas ações e serão avaliadas para fins de passivos contingentes se, e quan-
do, forem impetradas. k) Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Segurida-
de Social (Cofins): O PIS (0,65%) e a Cofins (4,00%) são calculados sobre determinadas receitas e despesas brutas. 
As instituições financeiras podem deduzir despesas financeiras na determinação da referida base de cálculo. As des-
pesas do PIS e da Cofins são registradas em despesas tributárias. l) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): O encargo do IRPJ é calculado à alíquota de 15%, acrescido 
do adicional de 10%, aplicados sobre o lucro, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A CSLL 

  Nota 30/06/2020 31/12/2019
Ativo Circulante  909.235  1.168.473
Disponibilidades 4 & 17.e 8.040  6.746
Títulos e Valores Mobiliários  4 & 5 46.144  55.212
Carteira Própria  46.144  55.212

Relações Interfinanceiras 6 18.121  38.329
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central  18.121  38.329

Operações de Crédito   821.239  1.050.245
Setor Privado  7.a 841.872  1.068.483

(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 7.e (20.633) (18.238)

Outros Créditos  12.041  15.873
Diversos 9 12.041  15.873

Outros Valores e Bens  10 3.650  2.068
Bens Não de Uso  3.142  1.990

Despesas Antecipadas  508  78

Ativo Realizável à Longo Prazo  666.367  740.542
Operações de Crédito   619.593  695.740
Setor Privado  7.a 635.160  707.754

(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 7.e (15.567) (12.014)

Outros Créditos  46.774  44.802
Créditos Tributários 8.a  36.873  34.075

Diversos 9 9.901  10.727

Permanente  9.791  7.794
Imobilizado de Uso 11.a 2.712  3.048
Outras Imobilizações de Uso  3.996  4.181

(Depreciações Acumuladas)  (1.284) (1.133)

Intangíveis 11.b 7.079  4.746
Outros Intangíveis  7.614  4.746

(Amortizações Outros Intangíveis)  (535) -

Total do Ativo  1.585.393  1.916.809

  Nota 30/06/2020 31/12/2019
Passivo Circulante  712.550  926.041
Depósitos 12 662.348  857.883
Depósitos Interfinanceiros  633.728  824.381
Depósitos à Prazo  28.620  33.502
Outras Obrigações  50.202  68.158
Sociais e Estatutárias 16.b -  28.692
Fiscais e Previdenciárias 13 17.607  8.925
Diversas  14 32.595  30.541
Passivo Exigível a Longo Prazo  588.349  707.379
Depósitos  12 575.655  694.159
Depósitos Interfinanceiros   468.002  573.821
Depósitos à Prazo  107.653  120.338
Outras Obrigações  12.694  13.220
Diversas 14 12.694  13.220
Resultados de Exercícios Futuros 17.e 11.627  20.946
Resultados de Exercícios Futuros  11.627  20.946
Patrimônio Líquido 16 272.867  262.443
Capital Social:  229.756  229.756
  De Domiciliados no País   114.878  114.878
  De Domiciliados no Exterior  114.878  114.878
Reservas de Lucros  43.111  32.687

Total do Passivo e Patrimônio Líquido   1.585.393  1.916.809

   01/01 a 01/01 a
  Nota 30/06/2020 30/06/2019
Receitas da Intermediação Financeira  102.378  114.373
Operações de Crédito  101.296  111.796
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários  1.082  2.577
Despesas da Intermediação Financeira  (54.048) (54.463)
Operações de Captação no Mercado  (43.081) (51.799)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.e (10.967) (2.664)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira  48.330  59.910
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  (28.292) (32.785)
Receitas de Prestação de Serviços  139  238
Rendas de Tarifas Bancárias  5.589  9.706
Despesas de Pessoal  (13.402) (14.907)
Outras Despesas Administrativas  18 (13.403) (18.676)
Despesas Tributárias   (3.206) (3.977)
Outras Receitas Operacionais  19 -  2.108
Outras Despesas Operacionais 20 (4.009) (7.277)
Resultado Operacional  20.038  27.125
Resultado não Operacional   58  (33)
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações  20.096  27.092
Imposto de Renda e Contribuição Social 21 (8.879) (10.485)
Provisão para Imposto de Renda  (6.412) (6.475)
Provisão para Contribuição Social  (5.265) (3.988)
Ativo (Passivo) Fiscal Diferido  2.798  (22)
Participação dos Empregados no Lucro  (793) (1.310)
Lucro Líquido   10.424  15.297
No de Ações (Mil) 16.a 209.354  209.354
Lucro por Lote de Mil Ações (em R$)  49,79  73,07

   01/01 a 01/01 a
  Nota 30/06/2020 30/06/2019
Atividades Operacionais 
Lucro Líquido   10.424  15.297
Ajustes ao Lucro Líquido   9.681  7.431
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.e  10.967 2.664
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 8.a  (2.798) 22
Provisão para Passivos Contingentes 15.c  429 2.637
Atualização Monetárias de Passivos Contingentes  15.c  280 373
Depreciações e Amortizações 11  803 1.735
Variações em Ativos e Passivos  3.613  41.142
Redução em Operações de Crédito   294.186 67.046
Redução em Depósitos no Banco Central  20.208 837
Redução em Outros Créditos  1.860 6.494
(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens  (1.582) 432
Aumento (Redução) em Depósitos   (314.039) 14.503
Aumento (Redução) em Outras Obrigações  16.192 (27.167)
(Redução) em Resultados de Exercícios Futuros  (9.319) (17.272)
Imposto Pago  (3.893) (3.731)
Caixa Líquido Originado (Aplicado) em Atividades Operacionais  23.718  63.870
Atividades de Investimento 
    Aquisição de Imobilizado de Uso  11  (569) (918)
    Baixas de Imobilizado de Uso 11  637 -
    Aquisição de Intangíveis 11  (2.868) -
Caixa Líquido Originado (Aplicado) em Atividades de Investimento  (2.800) (918)
Atividades de Financiamento 
Dividendos Pagos 16.b (14.206) (50.018)
Juros Sobre Capital Próprio Pagos 16.b (14.486) (14.450)
 
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamento  (28.692) (64.468)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  (7.774) (1.516)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 4 61.958 57.234
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 4 54.184 55.718
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de 
V.Sas. as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A. (Banco PSA), relativas ao semestre 
findo em 30 de junho de 2020, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores indepen-
dentes. Contexto Operacional: Após a assinatura de um acordo de parceria europeu entre o Banco PSA 
Finance e Santander Consumer Finance, as sociedades comuns no Brasil iniciaram suas atividades em 1º 
de agosto de 2016, cabendo a cada um dos acionistas 50% de participação societária e compartilhamento 
da Gestão via Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Estas sociedades oferecem financiamento 
para as concessionárias de automóveis das marcas Peugeot, Citroën e DS, assim como para seus clientes 
no Brasil, e venda de produtos de seguro. A parceria contribui para reforçar a competitividade do Banco 
PSA, em benefício dos clientes das três marcas, Peugeot, Citroën e DS. Patrimônio Líquido e Resultado: 

é calculada pela alíquota de 15% para as instituições financeiras, incidente sobre o lucro, após considerados os ajustes 
determinados pela legislação fiscal. A alíquota da CSLL para os Bancos de qualquer espécie, foi elevada de 15% para 
20% com vigência a partir de 1º de março de 2020, nos termos do artigo 32 da Emenda Constituicional 103, publicada 
em 13 de novembro de 2019. Os créditos tributários e passivos diferidos são calculados, basicamente, sobre as diferen-
ças temporárias entre o resultado contábil e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e 
ajustes ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O reconhecimento 
dos créditos tributários e passivos diferidos é efetuado pelas alíquotas aplicáveis ao período em que se estima a reali-
zação do ativo e a liquidação do passivo. De acordo com o disposto na regulamentação vigente, os créditos tributários 
são registrados na medida em que se considera provável sua recuperação em base à geração de lucros tributáveis 
futuros. A expectativa de realização dos créditos tributários, conforme demonstrada na Nota 8.b, está baseada em 
projeções de resultados futuros e fundamentada em estudo técnico. m) Resultado de Exercícios Futuros: Está repre-
sentado, principalmente, pelo valor das parcelas de receitas contratuais recebidas antecipadamente da Peugeot-Citro-
en do Brasil Automóveis Ltda. (montadora) que serão apropriadas ao resultado de acordo com os prazos dos contratos 
de financiamento aos quais se referem. n) Estimativas Contábeis: As estimativas contábeis e premissas utilizadas 
pela Administração para a preparação das demonstrações financeiras são revisadas pelo menos semestralmente, 
sendo apresentadas a seguir as principais estimativas que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis 
dos ativos e passivos no próximo exercício quando comparados com os montantes reais, tais como: ajuste a mercado 
dos títulos e valores mobiliários, provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências e a realiza-
ção dos créditos tributários. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos de 
forma prospectiva.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:  30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 31/12/2018
Disponibilidades 8.040 6.746 9.431 5.906 
Aplicações em Fundos de Investimentos 46.144 55.212 46.287 51.328 
Total 54.184 61.958 55.718 57.234 
5. Títulos e Valores Mobiliários: Resumo da Carteira por Categorias: 30/06/2020 31/12/2019
Títulos Privados para Negociação (i) Valor Contábil Valor Contábil
Santander FIC SBAC Renda Fixa Referenciado DI 45.441 45.484
Bradesco FIC FI Referenciado DI Federal 124 1.219
Itaú Soberano Referenciado 457 4.168
Itaú Dynamic Curto Prazo 5 4.201
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo 117 140
Total 46.144 55.212
(i) As cotas de fundos de investimento estão classificadas como sendo sem vencimento, com liquidez imediata e 
são mensuradas pelo valor de custo de aquisição ajustado pelas variações das cotas. No período não ocorreram 
operações com derivativos.
6. Relações Interfinanceiras:  O saldo de R$ 18.121 (31/12/2019 - R$ 38.329) da rubrica relações interfinanceiras 
é composto por créditos vinculados, representados na sua totalidade por depósitos em espécie efetuados no Bacen 
para cumprimento das exigibilidades dos compulsórios sobre depósitos a prazo e recursos de aceites cambiais e 
adicional sobre depósitos.
7. Carteira de Crédito e Provisão para Perdas: 
a) Carteira de Créditos: 30/06/2020 31/12/2019
Operações de Crédito:
 Financiamentos - CDC Veículos 1.477.032 1.776.237
 Outros Créditos (Nota 9) - 6.006
Total 1.477.032 1.782.243
b) Carteira de Créditos por Vencimento: 30/06/2020 31/12/2019
Vencidas 13.507 18.140
A Vencer: 
 Até 1 Ano 828.365 1.056.349
 De 1 a 5 Anos 635.064 707.532
 Acima de 5 Anos 96 222
Total 1.477.032 1.782.243
c) Carteira de Créditos por Segmento: 30/06/2020 31/12/2019
Setor Privado
Varejo - Pessoa Física 1.039.325 1.167.525
Varejo - Pessoa Jurídica 220.146 208.102
Atacado 217.561 406.616
Total 1.477.032 1.782.243
d) Carteira e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa sobre Carteira a Valor Presente Distribuída pelos 
Correspondentes Níveis de Risco: 30/06/2020
 Carteira de Créditos Provisão
Nível de Risco % Provisão Mínima Requerida Curso Normal Curso Anormal Total Requerida
A 0,5% 778.305 676 778.981 3.895
B 1% 578.007 1.950 579.957 5.800
C 3% 44.406 1.953 46.359 1.405
D 10% 31.599 2.550 34.149 3.415
E 30% 12.131 1.866 13.997 4.199
F 50% 8.372 828 9.200 4.599
G 70% 4.224 783 5.007 3.505
H 100% 6.481 2.901 9.382 9.382
Total  1.463.525 13.507 1.477.032 36.200
     31/12/2019
 Carteira de Créditos Provisão
Nível de Risco % Provisão Mínima Requerida Curso Normal Curso Anormal Total Requerida
A 0,5% 957.589 9.557 967.146 4.837
B 1% 705.054 2.993 708.047 7.080
C 3% 78.429 1.719 80.148 2.404
D 10% 4.733 626 5.359 536
E 30% 1.960 353 2.313 694
F 50% 1.929 410 2.339 1.170
G 70% 10.655 544 11.199 7.839
H 100% 3.754 1.938 5.692 5.692
Total  1.764.103 18.140 1.782.243 30.252
e) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa:
 01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Saldo Inicial 30.252 24.274
Constituição líquida das reversões 10.967 2.664
Baixas (5.019) (4.214)
Saldo Final 36.200 22.724
Foram recuperados no semestre, créditos no valor de R$ 1.853 (30/06/2019 - R$ 2.827), registrados como receita da 
intermediação financeira na rubrica de operações de crédito. 
8. Créditos Tributários: 
a) Natureza e Origem dos Créditos Tributários
 Saldo em   Saldo em Saldo em
 31/12/2019 Constituição Realização 30/06/2020 30/06/2019
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 22.811 4.740 - 27.551 22.811
Outras Provisões Temporárias 10.450 - (1.706) 8.744 10.450
Gratificações de Pessoal 814 - (236) 578 814
Total dos Créditos Tributários 
 sobre Diferenças Temporárias 34.075 4.740 (1.942) 36.873 34.075
Total dos Créditos Tributários (1) 34.075 4.740 (1.942) 36.873 34.075
(1) Em 30 de junho de 2020 e 31/12/2019, o Banco PSA não possui créditos tributários não ativados. 
b) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários: 30/06/2020
 Diferenças Temporárias
Ano IRPJ CSLL Total
2020 2.499 2.000 4.499
2021 4.356 3.485 7.841
2022 4.208 3.366 7.574
2023 3.878 3.102 6.980
2024 3.696 2.957 6.653
2025 1.848 1.478 3.326
Total 20.485 16.388 36.873
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e societários, a expectativa da realização dos 
créditos tributários não deve ser tomada como indicativo do valor dos lucros líquidos futuros. c) Valor Presente dos 
Créditos Tributários: O valor presente dos créditos tributários é de R$ 32.631 (31/12/2019 - R$ 30.433), calculados 
de acordo com a expectativa de realização das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e a taxa média de captação 
projetada para os períodos correspondentes.
9. Outros Créditos - Diversos:  30/06/2020 31/12/2019
Devedores por Depósitos em Garantia
para Interposição de Recursos Trabalhistas / Cíveis 7.021 7.672
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (Nota 17.e) 189 1.404
Impostos e Contribuições a Compensar 10.448 7.909
Pagamentos a Ressarcir 260 314
Direitos Creditórios (Nota 7a) - 6.006
Direito decorrente de Acordo de Parceria com o Santander de Contingências Cíveis (1) 2.880 3.056
Outros 1.144 239
Total 21.942 26.600
(1) O direito refere-se a recuperação de 50% do valor de perda de processos judiciais decorrentes da carteira de 
crédito legado.
10. Outros Valores e Bens:  30/06/2020 31/12/2019
Bens não de Uso (1) 3.142 1.990
Despesas Antecipadas 508 78
Total 3.650 2.068
(1) Referem-se aos veículos retomados, recebidos em dação de pagamento de empréstimos e que não são usados 
nas operações do Banco PSA.

O Lucro Líquido apresentado no 1º semestre de 2020 foi de R$ 10.424 (30/06/2019 - R$ 15.297). Em 30 de 
junho de 2020, o Patrimônio Líquido atingiu o montante de R$272.867 (31/12/2019 - R$ 262.443). Ativos e 
Passivos: Em 30 de junho de 2020, os ativos totais atingiram R$1.585.393 (31/12/2019 - R$1.916.809), e 
estão representados principalmente pelas operações de crédito no montante de R$1.477.032 (31/12/2019 
- R$ 1.782.243). Em 30 de junho de 2020, as captações de recursos do Banco PSA estão representadas, 
principalmente, por: depósitos interfinanceiros e depósitos a prazo no montante de R$1.238.003 (31/12/2019 
- R$ 1.552.042), e outras obrigações diversas em R$45.289 (31/12/2019 - R$43.761). Gerenciamento de 
Riscos Corporativos: Controles Internos: A Diretoria de Riscos abrange as áreas de Compliance e PLD/FT 
(Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo) garantindo a conformidade em suas ope-
rações e produtos e promovendo as devidas verificações de forma preventiva e corretiva nas tratativas sobre 

lavagem de dinheiro, conforme determina a Circular nº. 3.461 do Banco Central do Brasil, bem como políticas 
internas e dos acionistas. Ouvidoria: Por determinação da Resolução CMN nº. 3.849/2010 e a Resolução 
atual nº. 4.433/2015, o Banco PSA, instituiu componente organizacional de Ouvidoria compatível com a 
natureza de suas operações. Com objetivo de aprimorar o relacionamento do mesmo com seus públicos, a 
Ouvidoria atua como canal de comunicação entre os cidadãos e a instituição, principalmente no tratamento 
de reclamações, denúncias, sugestões e elogios que não sejam solucionados pelos canais habituais de 
atendimento do Banco. São Paulo, 27 de agosto de 2020. 

O Conselho de Administração
A Diretoria
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11. Permanente: 
a) Outras Imobilizações de Uso: 31/12/2019    30/06/2020 31/12/2019
 Residual     Residual
 Inicial Aquisições Baixas Depreciação Final Residual
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 231 - - (23) 208 231
Sistemas de Segurança e Comunicações - - - - - -
Sistemas de Processamento de Dados 125 - - (21) 104 125
Veículos 2.527 441 (344) (224) 2.400 2.527
Outras 165 128 (293) - - 165
Total 3.048 569 (637) (268) 2.712 3.048
b) Intangíveis
 31/12/2019    30/06/2020 31/12/2019
 Residual     Residual
 Inicial Aquisições Baixas Amortização Final Residual
Desenvolvimento de Softwares 4.746 2.868 - (535) 7.079 4.746
Total 4.746 2.868 - (535) 7.079 4.746
Total Ativo Permanente 7.794 3.437 (637) (803) 9.791 7.794
12. Captação de Recursos: 
Depósitos:     30/06/2020 31/12/2019
 Até 3 Meses De 3 a 12 Meses Acima de 12 Meses Total Total
Depósitos Interfinanceiros 202.260 431.468 468.002 1.101.730 1.398.202
Depósitos a Prazo - CDB 3.426 25.194 107.653 136.273 153.840
Total 205.686 456.662 575.655 1.238.003 1.552.042
13. Fiscais e Previdenciárias: As obrigações fiscais e previdenciárias compreendem os impostos e contribuições a 
recolher e valores questionados em processos judiciais e administrativos. 
 30/06/2020 31/12/2019
Impostos e Contribuições a Pagar 5.930 7.644
Provisão para Impostos e Contribuições sobre Lucros 11.677 1.281
Total 17.607 8.925
14. Outras Obrigações - Diversas:  30/06/2020 31/12/2019
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos - Ações Trabalhistas e Cíveis (Nota 15.b) 12.694 13.220
Floor-Plan - PCBA (Nota 17.e) 14.305 10.239
Provisão para despesas administrativas 15.090 16.741
Comissões a Pagar 1.259 2.268
Outras 1.941 1.293
Total 45.289 43.761
15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: a) Ativos Contingentes: Em 30 de junho de 
2020 e 31 de dezembro de 2019, não foram reconhecidos contabilmente ativos contingentes. (Nota 3.j) b) Saldos 
Patrimoniais das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais por Natureza: 
 30/06/2020 31/12/2019
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos-Ações Trabalhistas e Civeis-(Nota 15.c)
 Ações Trabalhistas 5.319 5.442
 Ações Cíveis 7.304 7.778
 Ações Tributárias 71 -
Total 12.694 13.220
c) Movimentação das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais 
 01/01 a 30/06/2020
 Trabalhistas Cíveis Tributárias Total
Saldo Inicial 5.442 7.778 - 13.220
Constituição Líquida de Reversão (215) 606 38 429
Atualização Monetária 229 48 3 280
Pagamentos (137) (1.098) - (1.235)
Saldo Final 5.319 7.334 41 12.694
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9)    7.021
 01/01 a 30/06/2019
 Trabalhistas Cíveis Tributárias Total
Saldo Inicial 7.293 4.180 - 11.473
Constituição Líquida de Reversão 1.092 1.545 - 2.637
Atualização Monetária 264 109 - 373
Pagamentos (2.376) (1.566) - (3.942)
Saldo Final 6.273 4.268 - 10.541
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9)    7.672
d) Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Cível: São ações judiciais de caráter predominantemente 
indenizatório e revisionais de crédito. As ações de caráter indenizatório referem-se à indenização por dano material 
e/ou moral, referentes à relação de consumo, versando, principalmente, sobre questões relacionadas a operações 
de crédito. As ações que não se enquadram no critério anterior são provisionadas de acordo com avaliação individual 
realizada, sendo as provisões constituídas com base no risco provável de perda, na lei e na jurisprudência de acordo 
com a avaliação de perda efetuada pelos assessores jurídicos. e) Passivos Contingentes Trabalhistas e Cíveis 
Classificados como Risco de Perda Possível: O Banco PSA Finance Brasil S.A. possui passivos contingentes 
classificados como risco de perda possível no montante aproximado de R$2.821 para ações cíveis e R$ 4.614 para 
ações trabalhistas (31/12/2019 - R$ 5.913 e R$ 7.302, respectivamente).
16. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o capital social no 
valor de R$ 229.756 é composto por 209.354 mil ações ordinárias, sem valor nominal, assim demonstrado: 
 Ordinárias
De Domiciliados no País 104.677
De Domiciliados no Exterior 104.677
Total 209.354
b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio: Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos 
mínimos obrigatórios de 50% do lucro líquido de cada exercício, ajustado de acordo com a legislação. Em 30 de junho 
de 2020, a Administração optou pela não destinação de dividendos, inclusive, dos juros sobre o capital próprio em 
conformidade com a Lei. Nº 9.249/1995. Em 30 de abril de 2020, foi aprovada a distribuição de juros sobre o capital 
próprio no montante de R$ 17.042 (R$ 81,20 por ação ordinária, em reais por ação), (30/06/2019 - R$ 17.000 - R$ 
81,20 por ação ordinária, em reais por ação),correspondendo ao valor líquido do imposto de renda de R$ 14.486 
(R$69,19 por ação ordinária, em reais por ação), (30/06/2019 - R$ 14.450 - R$ 69,02 por ação ordinária, em reais por 
ação), atribuídos ao dividendo mínimo obrigatório e a distribuição dos dividendos minimos obrigatório no montante 
de R$ 14.206 (R$ 67,86 por ação ordinária, em reais por ação), (30/06/2019 - R$ 18 - R$ 0,08 por ação ordinária, 
em reais por ação). Os dívidendos e os juros sobre o capital próprio foram pagos em 19 de junho de 2020. Em 30 
de junho de 2019, foi aprovada a distribuição de dividendos complementares no montante de R$ 50.000 (R$ 238,83 
por ação ordinária, em reais por ação), referente a lucros acumulados da Companhia. c) Reserva Legal: De acordo 
com a legislação societária brasileira, foram destinados 5% do lucro líquido do semestre para constituição da reserva 
legal, até que a mesma atinja a 20% do capital. Esta reserva tem como finalidade assegurar a integridade do capital 
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. d) Reserva Estatutária: O 
saldo remanescente do lucro líquido do semestre foi destinado para a reserva para reforço de capital de giro, com a 
finalidade de garantir os meios financeiros para a operação do Banco PSA, limitada a 100% do capital social, poden-
do ser utilizada para futuros aumentos de capital. 
17. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Administração: A Ata de Assembléia Geral 
Ordinária, de 30 de abril de 2020, fixou para o exercício social de 2020, a remuneração anual e global dos administra-
dores de até R$ 4.190 (2019- R$ 4.730). A remuneração total do pessoal chave da Administração paga no semestre 
findo em 30 de junho de 2020, foi de R$ 2.093 (30/06/2019 - R$ 2.856). b) Benefícios de Curto Prazo:
Salários e Honorários da Administração 01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Remuneração Fixa 1.360 2.101
Remuneração Variável 733 755
Total 2.093 2.856
Adicionalmente, no 1º semestre de 2020, foram recolhidos encargos sobre a remuneração da Administração no 
montante de R$ 677 (30/06/2019 - R$ 908). c) Operações de Crédito: Nos termos da legislação vigente, não são 
concedidos empréstimos ou adiantamentos envolvendo: I - diretores, membros dos Conselhos de Administração e 
do Comitê de Auditoria, bem como seus respectivos cônjuges e parentes, até o segundo grau; II - pessoas físicas ou 
jurídicas que participem no capital do Banco PSA, com mais de 10%; III - pessoas jurídicas de cujo capital participem 
com mais de 10%, a Instituição; IV - pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10%, quaisquer dos 
diretores, membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, bem como seus cônjuges e respectivos 
parentes, até o segundo grau. d) Participação Acionária: O Banco PSA é uma joint-venture, cujo capital pertence 
50% ao Banque PSA Finance (empresa do Grupo Peugeot Citröen) e 50% da Aymoré CFI. e) Transações com 
Partes Relacionadas: As operações e remuneração de serviços com partes relacionadas são realizadas no curso 
normal dos negócios e em condições de comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envolvem 
riscos maiores que os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. As principais transações e saldos 
são conforme segue: Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
   01/01 a 01/01 a
 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2019
Disponibilidades 2.387 71 - -
Banco Santander (2) 2.387 71 - -
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (nota 9) 189 1.404 858 858
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (3) 46 1.262 - -
PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. 143 142 858 858
Depósitos Interfinanceiros (nota 12) (1.054.686) (1.320.070) (34.413) (35.810)
Banco Santander (2) (1.054.686) (1.320.070) (34.413) (35.810)
Depósitos à Prazo (nota 12) (27.003) (31.508) (881) (1.160)
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (5) (27.003) (31.508) (881) (1.160)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - (28.692) - -
Banco Santander (2) - (14.346) - -
Banque PSA Finance (2) - (14.346) - -
Valores a Pagar à Sociedades Ligadas (nota 14) (14.305) (10.239) 12 (698)
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (6) (14.305) (10.239) 12 (929)
Banco Santander - (Nota18, 19 e 20) (1) - - - 231
Resultados de Exercícios Futuros (11.627) (20.946) 11.375 25.568
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (4) (11.627) (20.946) 11.375 25.568

Relatório da Administração (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Balanço Patrimonial (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado) Demonstração do Resultado
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração do Fluxo de Caixa
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

                         Reservas de Lucros

  Nota Capital Social Reserva Legal Reserva Estatuária Lucros Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2018  229.756  25.543  55.500  -  310.799

Lucro Líquido  -  -  -  15.297  15.297

Destinações: 

Reserva Legal 16.c -  765  -  (765) -

Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d -  -  14.532  (14.532) -

Dividendos pagos 16.b -  -  (50.000) -  (50.000)

Saldos em 30 de Junho de 2019  229.756  26.308  20.032  -  276.096

Mutações do Período  -  765  (35.468) -  (34.703)

Saldos em 31 de Dezembro de 2019  229.756  27.187  5.500  -  262.443

Lucro Líquido  -  -  -  10.424  10.424

Destinações:

Reserva Legal 16.c -  521  -  (521) -

Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d -  -  9.903  (9.903) -

Saldos em 30 de Junho de 2020  229.756  27.708  15.403  -  272.867

Mutações do Período  -  521  9.903  -  10.424
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

  01/01 a 01/01 a
  30/06/2020 30/06/2019
Lucro Líquido do Semestre 10.424  15.297
Outros Resultados Abrangentes  -  -
Outros Ajustes  -  -
Resultado Abrangente Total do Semestre 10.424  15.297

Demonstração do Resultado Abrangente
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)
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Segundo o Banco Central, 
a busca por créditos bancá-
rios disparou no primeiro 
semestre de 2020 e chegou 
ao patamar de 7,6%. Isso 
se deu porque pequenas 
e médias empresas estão 
buscando ajuda financeira 
para continuar funcionando. 
Para Caio Mastrodomenico, 
empresário e fundador da 
Vallus Capital, empresa de 
fomento mercantil, isso 
está ocorrendo por conta da 
pandemia causada pelo novo 
Coronavírus. 

“O isolamento social ge-
rou um impacto direto nos 
comércios, estabelecimen-
tos e empresas menores e, 
consequentemente, afetou 
o rendimento mensal desses 
micro e pequenos empresá-
rios que precisaram ir até os 
bancos pedir créditos para 
continuar no mercado”, 
explica. 

Mesmo com a lei que es-
tabeleceu a criação de uma 
linha de crédito voltada para 
micro e pequenas empresas, 
muitos não conseguiram 
acesso ou tiveram os créditos 
negados. 

Por conta disso, empre-
sas que trabalham com 
antecipação de recebíveis 
se tornaram uma opção 
atrativa no meio a tantas 
dificuldades e fez com que 
muitos empresários deci-
dissem ir em busca desse 
setor para conseguir manter 
seu capital de giro, dando 
continuidade nos seus ser-
viços e produções. Segundo 
a Associação Brasileira de 
Fintechs, as startups espe-
cializadas em antecipação 
de recebíveis tiveram um 

aumento em torno de 70% 
na procura. 

A Vallus Capital, fintech 
desse segmento comprova 
o aumento, pois o volu-
me de operações foi de 
1.300%. “Recebemos casos 
de empresários que tiveram 
o pedido de crédito negado 
por mais de três instituições 
financeiras e decidiram 
nos procurar. Conseguimos 
condições de pagamento tão 
boas quanto as que os bancos 
ofereciam e ajudamos um 
bom número de estabeleci-
mentos a se manterem vivos 
durante este período difícil”, 
afirma CEO da Vallus Capital. 

Mas, o momento não é 
complicado apenas para os 
pequenos e médios, porque o 
tipo de crédito também tem 
atendido grandes empresas 
que precisam sustentar suas 
cadeias de fornecedores. 
Para o empresário, o merca-
do de fomento é antigo, mas 
não é conhecido por todos. 
Atualmente, com o aumento 
das buscas e nas pesquisas 
sobre o tipo de negócio, fica 
claro que as pessoas estão 
buscando mais alternativas 
e não ficam mais presas só 
aos bancos. 

“O grande benefício da 
antecipação de recebíveis, 
frente a financiamentos 
e empréstimo, é o custo. 
Conseguimos rápidas apro-
vações, um nível alto de 
assertividade e um aten-
dimento tecnológico que 
acelera muitos processos, 
facilitando ainda mais para 
aqueles que tanto precisam 
do crédito”, finaliza Mastro-
domenico. Fonte: (www.
vallus.com.br).

Mesmo com a criação de uma linha de crédito para micro e 
pequenas empresas, muitos não conseguiram acesso.

cashme.com/reprodução

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

Rowal S.A.
CNPJ nº 62.008.339/0001-91

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31.12.2019. Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários ficamos à sua disposição.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2019
Ativo       31.12.2019      31.12.2018
Circulante 43.276.072,80 52.061.642,59
Disponibilidades 2.450,48 76.909,62
Estoque de Imóveis 42.553.012,29 51.465.870,43
Contas a Receber 479.583,05 284.593,63
Créditos Diversos 209.166,28 217.654,05
Despesas de Exercício Seguinte 31.860,70 16.614,86
Não Circulante 19.411.227,34 11.137.800,73
Investimentos 18.946.889,38 10.526.615,52
Imobilizado 464.337,96 611.185,21
Total do Ativo 62.687.300,14 63.199.443,32

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
      31.12.2019     31.12.2018 
Atividades Operacionais 10.381.887,85 5.095.847,51
Lucro Líquido do Exercício 1.325.159,44 4.024.457,10
Depreciação e Amortização 236.997,25 224.071,80
Equivalência Patrimonial (3.555,20) (873.587,73)   
Férias a Pagar  -    (66.560,85)
Encargos Sociais a Recolher  -    (24.024,92)
Lucro Líquido Ajustado 1.558.601,49 3.284.355,40
Acréscimo/Decréscimo nos Ativos/
Passivos Operacionais 8.823.286,36 1.811.492,11
Estoques 8.912.858,14 (308.055,72)
Adiantamentos a Terceiros 8.487,77 531.107,94
Contas a Receber (194.989,42) 7.814.087,04
Impostos a Recuperar  -    1.413,25
Despesas Pagas Antecipadamente (15.245,84) 15.629,95
Contas a Pagar (15.737,24) (5.802.830,81)
Salários e Encargos Sociais 4.870,18 (1.290,40)
Imposto de Renda e Contribuição Social 122.277,33 (124.709,65)
Impostos e Contribuições 765,44 (313.859,49)
Atividades de Investimento (8.488.823,86) 854.764,93
Adição de Investimentos (8.420.273,86)  -   
Adição do Imobilizado (68.550,00)  -   
Baixa de Investimentos  -    854.764,93
Atividades de Financiamento (1.967.523,13) (6.876.545,82)
Empréstimos de Sócios 3.621.368,81 (6.026.346,40)
Dividendos Pagos (5.099.568,81)  -   
Empréstimos e Financiamentos (489.323,13) (850.199,42)
Aumento (Redução) no Caixa e 
Equivalente de Caixa (74.459,14) (925.933,38)

Passivo       31.12.2019      31.12.2018
Circulante 1.507.596,45 1.885.049,70
Obrigações Diversas 711.065,40 599.195,52
Empréstimos 796.531,05 1.285.854,18
Não Circulante 49.211.305,33 45.589.936,52
Exigível a Longo Prazo
 - Conta Correntes Acionistas 47.683.805,33 44.062.436,52
Empréstimos 1.527.500,00 1.527.500,00
Patrimônio Líquido 11.968.398,36 11.700.000,00
Capital Social Integralizado 9.000.000,00 9.000.000,00
Reservas de Lucros 2.968.398,36 2.700.000,00
Total do Passivo 62.687.300,14 63.199.443,32

Demonstração de Resultado       31.12.2019     31.12.2018
Receitas Operacionais 6.198.509,63 9.897.641,21
Despesas Operacionais (4.293.952,22) (3.452.848,11)  
Outras Receitas 603.584,17 686.068,74
Outras Despesas (532.584,28) (887.081,11)
Lucro antes CSL e IR 1.975.557,30 6.243.780,73
Imposto de Renda (471.880,78) (449.674,91)
Contribuição Social (178.517,08) (180.422,97)
Lucro do Exercício 1.325.159,44 5.613.682,85
Nº de Ações do Capital Social 9.000.000 9.000.000
Lucro por Ação 0,1472  0,6237 

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
       31.12.2019      31.12.2018
Saldo no Início do Exercício 4.024.457,10  -   
Lucro do Exercício 1.325.159,44 4.024.457,10
Ajuste Exercício Anteriores 18.350,63  -   
Reserva Legal (268.398,36)  -   
Dividendos (5.099.568,81)  -   
Saldo no Fim do Exercício 0,00 4.024.457,10

Demonstração da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa 
       31.12.2019      31.12.2018
Caixa e Equivalente de Caixa 
no Início do Exercício 76.909,62 1.002.843,00
Caixa e Equivalente de Caixa 
no Fim do Exercício 2.450,48 76.909,62
Aumento (Redução) no Caixa 
e Equivalente de Caixa (74.459,14) (925.933,38)

Notas Explicativas: 1) As demonstrações financeiras foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem 
a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
2) O Resultado do Exercício foi apurado segundo o regime de competência. 
3) Os estoques de imóveis são demonstrados pelo menor valor entre o custo 
e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método 

Mercedes de Arruda Botelho Simonsen - Diretora Presidente
Vanessa de Arruda Botelho Simonsen - Diretora Vice Presidente
Daniela Cristina Codignotto - Contadora - CRC/1SP 293345/O-4

de média ponderada móvel. 4) O investimento em Empresa Coligada 
esta avaliado pelo Método da Equivalência Patrimonial. 5) O imobilizado 
está representado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente ate 
31/12/95. As depreciações foram calculadas pelo Método Linear. 6) O 
Capital Social na data do Balanço é de R$ 9.000.000,00 representado por 

9.000.000 de ações nominativas sem valor nominal, sendo 3.000.000 de 
ações ordinárias e 6.000.000 de ações preferenciais.

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 13/07/2020.
Hora e Local: Às 10hs na sede Social, Avenida Alcântara Machado, n° 906 e 910, CEP: 03.102-001, SP/SP. Qu-
orum: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. Aviso aos Acionistas: Artigo 133 da Lei 6.404/76. 
Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente - Andréa Nora Felicitas Gardemann; Secretário - José de Souza 
Junior. Ordem do Dia e Deliberações aprovadas: i). O Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as De-
monstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, dispensada a publicação do 
referido, de acordo com os itens I e II, §1º e §2º do artigo 294 da Lei 6.404/1976. Encerramento: Nada mais. 
Acionistas: Village Participações e Eventos S.A. representada por Andréa Nora Felicitas Gardemann; Engenho 
Administração, Empreendimentos, Tecnologia e Participações S.A. - representada por Andréa Nora Felicitas Gar-
demann. SP, 13/07/2020. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente; José de Souza Junior - Secretário. 
JUCESP n° 323.886/20-6 em 24/08/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 30/04/2020
Data, Horário e Local: Aos 30/04/2020, às 18:30 hs, na sede da Companhia, na cidade de São Paulo/SP, na 
Avenida Alcântara Machado, nº 906 e 910, Mooca, CEP 03.102-001. Mesa: Alfons Gardemann - Presidente e 
Andrea Nora Felicitas Gardemann - Secretária. Convocação e Presença: Totalidade dos membros do Con-
selho de Administração. Ordem do Dia e Deliberações aprovadas por unanimidade: (i) Foram reeleitos os 
seguintes membros da Diretoria: a Sra. Andréa Nora Felicitas Gardemann, RG n° 25.760.832-1 SSP/SP e 
CPF/MF n° 259.426.688-41, para o cargo de Diretora Presidente da Companhia, e o Sr. José de Souza Jú-
nior, RG n° 23.382.472-8 SSP/SP e CPF/MF n° 142.425.688-78, eleito para o cargo de Diretor sem designação 
específica,ambos com mandato vigente até a AGO de 30/04/2023. (ii) Autorizaram a Administração da Companhia 
a tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações aprovadas nesta assembleia.Declaração: 
Os Diretores Eleitos declaram, para os devidos fins, nos termos do disposto no artigo 147, §1º, da Lei Federal nº 
6.404/76, que não está incursa em nenhum crime que a impeça de exercer atividade mercantil. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se a ata, assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2020. Alfons Gardemann - Presidente 
e Andrea Nora Felicitas Gardemann - Secretária. Conselheiros Presentes: Alfons Gardemann; Andrea Nora 
Felicitas Gardemann; Juliana Galvão Coser, Diretoria: Andrea Nora Felicitas Gardemann; José de Souza Júnior. 
JUCESP n° 323.887/20-0 em 24/08/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Gahe Holding S/A
CNPJ/MF nº 19.623.363/0001-01- NIRE 35300462068

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 27/08/2020.
Data, Horário e Local: 27/08/2020, 9h, na sede social. Convocação: Dispensada. Presentes: Totalidade dos 
Acionistas. Mesa: Gabriela Hall, presidente, e Henrique Schiefferdecker, secretário. Deliberações tomadas por 
unanimidade: 1. A redução do capital social da Companhia no montante total de R$ 25.513.577,14, passando 
de R$ 28.425.167,54 para R$ 2.911.580,40, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, por julgá-lo excessivo, 
entregando-se para cada acionista metade das ações, então de titularidade da Companhia, da Companhia Agríco-
la São Bento da Esmeralda, CNPJ nº 56.972.953/0001-76, pelo o valor de R$ 12.756.788,00. A restituição dos re-
feridos ativos aos acionistas da Companhia dá-se proporcionalmente às suas respectivas participações acionárias, 
mantendo-se inalterado o percentual de suas participações e as respectivas classes. 2. A Consolidação do Esta-
tuto Social para reflexo da redução do capital social em seu Artigo 5º, passando a constar que o capital social da 
Companhia é de R$ 2.911.590,40, dividido em 2.911.590 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Encer-
ramento: Nada mais. SP, 27/08/2020. Acionistas e Membros da Mesa: Gabriela Hall e Henrique Schiefferdecker.

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

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária, que
se realizará no dia 23/09/2020, às 10hs, na Avenida Ordem e Progresso, 157, sala 908, São Paulo - SP,
no escritório de advocacia contratado pela Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A., com
a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de
2019; b) tomar as contas da Administração referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) deliberar sobre a remunera-
ção anual global dos administradores; e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição
dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor-Presidente.                                                       (28, 29/08 e 01/09)

Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 14 de setembro de 2020, às 09:00
horas, na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor
TPE, Edifício Iguatemi Office Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações
Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; b) Consolidação do Estatuto; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo,
28 de agosto de 2020. Flavio José Martins.                                 (28, 29/08 e 01/09)

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Valores em R$ 1.000)
Ativo       2019       2018
Circulante   428.241   414.481
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 32.347 7.437
Contas a Receber de Clientes 5 87.728 98.058
Estoques 6 295.295 287.282
Adiantamentos 7 3.963 7.281
Impostos a Recuperar 8 2.938 8.398
Outros Créditos 5.129 5.245
Despesas Antecipadas 841 780
Não Circulante   184.299   205.196
Realizável a Longo Prazo 5 5.874 8.401
Investimentos 3.239 3.239
Imobilizado 10 174.080 192.591
Intangível 11 1.106 965
Total do Ativo 612.540 619.677

Passivo e Patrimônio Líquido       2019       2018
Circulante    59.151    61.392
Fornecedores 12 22.596 21.330
Impostos a Recolher 3.990 3.338
Salários e Encargos Sociais 6.111 5.961
Honorários Diretoria 145 138
Adiantamentos de Clientes 2.383 1.709
Serviços a Pagar 561 525
Provisões Trabalhistas / Contingências 13 19.136 18.614
Partes Relacionadas 14 - 5.200
Outras Contas a Pagar 163 159
Empréstimos e Financiamentos 15 4.066 4.418
Não Circulante    23.195    54.971
Partes Relacionadas 14 12.000 40.730
Empréstimos e Financiamentos 15 11.195 14.241
Patrimônio Líquido   530.194   503.314
Capital Social 16 293.460 293.460
Reservas 236.734 209.854
Total do Passivo e Patrimonio Líquido 612.540 619.677

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Valores em R$ 1.000)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais       2019       2018
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercicio 21.679 22.100
Depreciação e Amortização 28.186 20.951
Baixas Residuais do Imobilizado / Intangível            7        585
Caixa Operacional Antes dos
  Movimentos de Capital de Giro 49.872 43.636
(Aumento) / Redução Nos Ativos
Estoques (8.013) (36.191)
Clientes 10.330 -
Adiantamentos 3.318 688
Outros Saldos 8.594 (10.618)
Ativos Não Circulantes (668) 4.282
Aumento / (Redução) Nos Passivos
Fornecedores (1.266) (1.229)
Impostos a Recolher (652) (1.128)
Outros Saldos 4.159 1.215
Passivos Não Circulantes   (31.776)    16.383
Caixa Gerado (Absorvido Pelas
  Atividades Operacionais) 33.898 17.038
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições do Imobilizado / Intangível     (9.823)   (10.918)
Caixa Absorvido pelas Atividades de Investimento (9.823) (10.918)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Variação de Financiamentos         835     (5.123)
Caixa Gerado (Absorvido) pelas
  Atividades de Financiamento 835 (5.123)
Aumento (Redução) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 24.910 997
Caixa e Equivalentes de Caixa
No Inicio do Exercício 7.437 6.440
No Final do Exercício    32.347      7.437

24.910 997

CINPCINPCINPCINPCINPAL - COMPAL - COMPAL - COMPAL - COMPAL - COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEIS
C.N.P.J. 49.656.192/0001-88

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as  demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Aproveitamos para
agradecer a colaboração  recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de junho de 2020. A DIRETORIA.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Valores em R$ 1.000)

Reserva Reserva Lucros /
Capital Legal / de Prejuízos

Realizado Estatutaria    Lucros Acumulados      Total
Saldo 31/12/2017   293.460       24.884  162.870                 - 481.214
Lucro Líquido
  do Exercicio - - - 22.100 22.100
Transferência de Lucros/Prejuízos
  Acumulados para Reserva
   de Lucros              -         1.105    20.995        (22.100)           -
Saldo 31/12/2018   293.460       25.989  183.865                 - 503.314
Lucro Líquido
  do Exercicio - - - 21.679 21.679
Transferência de Lucros/Prejuízos
  Acumulados para Reserva
   de Lucros              -                -    26.880        (21.679)    5.201
Saldo 31/12/2019   293.460       25.989  210.745                 - 530.194

Demonstração do Resultado Abrangente
(Valores em R$ 1.000)

      2019       2018
Lucro (Prejuizo) Líquído do Exercício    21.679    22.100
Resultado Abrangente do Exercício 21.679 22.100

Nota Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício 2019/2018
O Relatório dos Auditores Independentes menciona que: As demonstrações
contábeis da sociedade para o exercício findo de 31 de dezembro de 2019
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê do Pronunciamentos Contábeis - CPC, Normas da Comissão de

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Valores em R$ 1.000)

      2019       2018
Receita Líquida de Vendas 18 455.693 403.768
Custo dos Produtos Vendidos (393.415) (349.209)
Lucro Bruto 62.278 54.559
Despesas com Vendas (12.778) (11.497)
Despesas Administrativas e Gerais (29.008) (25.792)
Outras Receitas (Despesas) 7.740 7.614
Resultado Financeiro 220 4.166
Receitas Financeiras 8.756 10.887
Despesas Financeiras (8.536) (6.721)
Resultado Antes da Tributação 28.452 29.050
Imposto de Renda e Contribuição Social (6.773) (6.950)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 21.679 22.100
Por Lote de Mil Ações (Em R$) 5,73 5,84

A Diretoria
Shozo Sato - Contador - CRC/SP 1SP051081/0-5

Valores Mobiliários - CVM e as Normas Internacionais de Contabilidade. A
emissão dessas Demonstrações Contábeis, foram concluídas, aprovadas e
tiveram sua divulgação autorizada por sua Diretoria em 13 de junho de 2020.
Para quaisquer esclarecimentos as demonstrações contábeis, financeiras,
notas explicativas e parecer dos auditores estão disponíveis na sede da
sociedade na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220 na cidade de
Taboão da Serra, estado de São Paulo.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Angel Santodomingo Martell 
Presidente

Patrice Jean Claude Volovik 
Vice-Presidente

Francisco Javier Munoz Bermejo  
Conselheiro

Vincent Herve Py
Conselheiro

(1) Referem-se a despesas administrativas - convênio operacional.
(2) Controlador indireto da Instituição. (3) Valores a receber da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas 
de juros. 
(4) Valores recebidos da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas de juros, para reconhecimento de 
Receita Diferida.
(5) Captação de Recursos junto a PCBA (montadora), para Garantias das operações de atacado. (6) Valores a pagar 
das operações de atacado faturadas no último dia útil à PCBA e rateio de despesas.
18. Outras Despesas Administrativas: 01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 3.120 2.167
Serviços de Processamento de Dados 3.649 5.481
Propaganda e Publicidade 1.941 3.483
Convênio Operacional Aymoré CFI (Nota 17.e) - 19
Sucumbências 1.254 3.942
Serviços do Sistema Financeiro 1.308 1.165
Transportes e Viagens 357 514
Outras 1.774 1.905
Total 13.403 18.676
19. Outras Receitas Operacionais 01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Recuperação de Encargos e Despesas - 1.799
Divisão de Resultados - Grupo Santander (Nota 17.e) - 309
Total - 2.108

20. Outras Despesas Operacionais:  01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Despesas com Comissões Comerciais e de Agenciamento 3.935 6.186
Rateio de despesas - Peugeot Citroen Brasil Automóveis (Nota 17.e) (12) 929
Divisão de Resultados - Grupo Santander (Nota 17.e) - 59
Outras 86 103
Total 4.009 7.277
21. Imposto de Renda e Contribuição Social 01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 20.096 27.092
Participações no Lucro (793) (1.310)
Resultado antes dos Impostos 19.303 25.782
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social
 às Alíquotas de 25% e 20%, Respectivamente (1) (8.686) (10.313)
Demais Ajustes (193) (172)
Imposto de Renda e Contribuição Social (8.879) (10.485)
(1) Inclui ajuste relacionado à majoração da alíquota da CSLL para o crédito tributário diferido (nota 3.I).
22. Outras Informações: a) Em consonância à Resolução do CMN 3.198/2004, o Banco PSA Finance Brasil S.A. 
aderiu ao comitê de auditoria único, por intermédio da instituição líder, Banco Santander. As instituições integrantes 
do Conglomerado Financeiro Santander optaram pela constituição de estrutura única de gerenciamento de risco de 
crédito, que opera de acordo com a regulamentação do Bacen e as boas práticas internacionais, visando proteger o 
capital e garantir a rentabilidade dos negócios. O resumo do relatório do comitê de auditoria e o resumo da descrição 
da estrutura de gerenciamento do risco de crédito foram divulgados e publicados em conjunto com as demonstrações 

financeiras do Banco Santander, disponíveis no endereço eletrônico www.santander.com.br/ri. 
b) Efeitos da pandemia - COVID-19: O Banco monitora os efeitos desta pandemia que afetam suas operações 
e que possam afetar adversamentre seus resultados. Desde o início da pandemia no Brasil, foram estruturados 
Comitês de acompanhamento dos efeitos da propagação e de seus impactos, além das ações governamentais 
para mitigar os efeitos da COVID-19. O Banco mantém suas atividades operacionais, observando os protocolos do 
Ministério da Saúde e das demais autoridades. Dentre as ações tomadas, destacam-se (a) dispensa de funcionários 
do grupo de risco e intensificação do trabalho home office, (b) a definição de protocolo de acompanhamento, junto 
aos profissionais da saúde, para os funcionários e familiares que tiverem os sintomas do Covid-19 e (c) ao aumento 
da comunicação sobre as medidas de prevenção e os meios remotos de atendimento. O Governo Federal por meio 
do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil tem adotado medidas para mitigar os impactos cau-
sados pela COVID-19, especificamente sobre operações de crédito, captação de recursos, redução de compulsório 
e aspectos relacionados a capital, tais como (a) medidas de facilitação das renegociações das operações de crédito 
sem que haja aumento dos provisionamentos, (b) redução dos requerimentos de capital, de forma a ampliar a ca-
pacidade de concessão de crédito do Sistema Financeiro e (c) redução das alíquotas do recolhimento compulsório, 
para melhorar as condições de liquidez. Até a data desta divulgação, o Banco identificou (a) redução da carteira de 
crédito de financiamento; (b) incremento nos pedidos de renegociação e prorrogação de prazos para as operações 
de financiamento; (c) impactos sobre a provisão para créditos de liquidação duvidosa; e (d) redução em captações 
realizadas. Os impactos futuros relacionados à pandemina, os quais possuem certo grau de incerteza quanto à sua 
duração e severidade e que, portanto, não podem ser mensurados com precisão neste momento, continuarão a ser 
acompanhados pela Administração.

 Rafael Victal Saliba Jean Pierre Avril Nereu Amann Kratz Paulo Teixeira Claudia Caixator Pinori
 Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente e Diretor Comercial Diretor Financeiro Diretor de Risco Contadora CRC-1SP232486-/O-6

Conselho de Administração

Diretoria

Continuação...

Aos Administradores e Acionistas Banco PSA Finance Brasil S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Institui-
ção”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do Banco PSA Finance Brasil S.A. em 30 de junho de 2020, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: 
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Re-
latório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Re-
latório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse Relatório está, de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações financeiras 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 requeridos a comunicar esse fato. 

Não temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Insti-
tuição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 

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

São Paulo, 27 de agosto de 2020
 PricewaterhouseCoopers Paulo Rodrigo Pecht
 Auditores Independentes Contador
 CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP213429/O-7

Com dificuldade para 
conseguir crédito, empresários 

buscam alternativas

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br
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