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Turismo pode perder até US$ 3,3 trilhões
A cada US$ 1 a menos 
em receita, renda 
de um país pode 
diminuir US$ 3

O setor de turismo do mundo 
pode perder entre US$ 1,2 trilhão 
a US$ 3,3 trilhões devido à pande-
mia, calcula a Unctad, agência das 
Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento, em relatório pu-
blicado nesta quarta-feira.

A dimensão das perdas depende 
do cenário mais otimista ou pessi-
mista. No primeiro caso, com uma 
paralisação por quatro meses, o 
prejuízo equivaleria a 1,5% do pro-
duto interno bruto (PIB) mundial; 
no segundo, com um intervalo de 
12 meses, seria 4,2% do PIB.

Em um cenário intermediário, as 
perdas somariam US$ 2,2 trilhões, 
ou 2,8% do PIB global, se a que-
bra no turismo internacional durar 
oito meses, em linha com o declínio 
projetado pela Organização Mun-

dial de Turismo da ONU (OMT).
A Unctad estima que, para cada 

US$ 1 milhão perdido na receita 
de turismo internacional, a renda 

nacional de um país possa cair de 
US$ 2 milhões a US$ 3 milhões. 
O turismo é a espinha dorsal das 
economias de muitos países e a sal-

vação para milhões de pessoas em 
todo o mundo, tendo mais do que 
triplicado em valor nos últimos 20 
anos, segundo a OMT, e representa 

mais da metade da renda nacional 
de muitos países.

“Esses números são um lembrete 
claro de algo que muitas vezes es-
quecemos: a importância econômi-
ca do setor e seu papel como salva-
-vidas para milhões de pessoas em 
todo o mundo”, disse a diretora de 
comércio internacional da Unctad, 
Pamela Coke-Hamilton.

Os países em desenvolvimento 
podem sofrer as maiores perdas do 
PIB. A Jamaica e a Tailândia se des-
tacam, perdendo 11% e 9% do PIB, 
respectivamente, no cenário mais 
otimista. Outros pontos críticos do 
turismo, como Quênia, Egito e Ma-
lásia, podem perder mais de 3% de 
seu PIB.

A queda nas chegadas de turistas 
também deixou um número crescen-
te de trabalhadores qualificados e 
não qualificados desempregados ou 
com menos renda. As estimativas da 
Unctad mostram que, nos países mais 
afetados, como Tailândia, Jamaica e 
Croácia, o emprego de trabalhadores 
não qualificados pode cair a uma taxa 
de dois dígitos, mesmo no cenário 
mais moderado.

Pamela Coke-Hamilton: setor é salva-vidas para milhões de pessoas

No semestre, US$ 37 
bilhões fugiram do país

Saúde requisitará medicamentos em laboratórios

Covid afeta 
2,5 vezes mais 
moradores de 
áreas mais pobres

Nos bairros mais pobres da cida-
de de São Paulo, a fração das pes-
soas infectadas por Covid-19 é 2,5 
vezes maior que nos bairros mais 
ricos. Enquanto na população mais 
pobre a prevalência é de 16%, nos 
bairros mais ricos ela é de 6,5%. 
Na média da cidade, a prevalência 
é de 11,4%.

Os dados são da segunda fase do 
SoroEpi MSP, projeto para moni-
torar a prevalência da infecção por 
Sars-CoV-2 no Município de São 
Paulo empreendido em conjunto 
entre cientistas e médicos da Uni-
versidade de São Paulo e da Secre-
taria da Saúde do Estado, com o 
apoio do Grupo Fleury, Ibope Inte-
ligência, Instituto Semeia e Todos 
pela Saúde.

A soroprevalência, ou seja, a 
frequência de indivíduos com anti-
corpos contra o novo coronavírus, 
é 4,5 vezes maior em pessoas que 
não completaram o ensino funda-
mental se comparada com aqueles 
que concluíram o nível superior 
(22,9% versus 5,1%).

A soroprevalência é 2,5 vezes 
maior em pessoas adultas pretas do 
que brancas (19,7% contra 7,9%). 
Habitações com cinco ou mais 
pessoas apresentam soroprevalên-
cia quase duas vezes maior quan-
do comparadas com residências 
com apenas um ou dois moradores 
(15,8% contra 8,1%).

A pesquisa aponta que 11,4% de 
moradores da capital com mais de 
18 anos já foram infectados pelo 
vírus, 958 mil pessoas. Esses são 
os resultados da primeira de seis 
coletas que serão repetidas mensal-
mente e podem ser vistas em moni-
toramentocovid19.org

Mesmo não sendo perfeitamente 
comparáveis, considerando a cole-
ta do projeto-piloto (4 de maio de 
200) e desta segunda fase (15 de ju-
nho de 2020), estima-se que houve 
um aumento de 2,4 vezes (11,4% 
versus 4,7%) na soroprevalência 
dos moradores com 18 anos e mais.

Greve dos 
entregadores 
atinge principais 
cidades do Brasil

A primeira greve nacional dos 
entregadores por aplicativo foi um 
sucesso na avaliação dos organiza-
dores do movimento, em São Pau-
lo. A adesão dos entregadores fez 
com que os organizadores planejas-
sem nova greve, provavelmente em 
11 e 12 de julho (sábado e domin-
go), se até o final daquela semana 
as empresas por aplicativo não de-
rem uma resposta favorável às suas 
reivindicações.

Entre as reivindicações da cate-
goria estão a entrega de álcool gel, 
máscaras e equipamentos de se-
gurança que, segundo eles, as em-
presas como Ifood, Rappi, Loggi, 
James, Uber, e outras, prometeram, 
mas não entregaram para ajudá-los 
na prevenção à Covid 19. As reivin-
dicações envolvem ainda aumentos 
do preço por quilômetro rodado e 
do preço mínimo por corrida, segu-
ro de roubo, acidente e vida e fim 
dos bloqueios indevidos.

As hashtags #GreveDosApps e 
#BrequedosApps foram das mais 
comentadas do Twitter.

Até 26 de junho, US$ 37,408 
bilhões deixaram o Brasil pelo 
canal financeiro neste ano. Os 
saldos positivos no comércio ex-
terior, devido à redução das im-
portações, não impediram que o 
fluxo cambial ficasse negativo, 
com perda de US$ 12,6 bilhões 
pouco antes do fechamento do se-
mestre. Em 2019, até 26 de junho, 
o saldo era negativo em US$ 5,1 
bilhões.

Os números divulgados pelo 
Banco Central mostram na con-
ta financeira entrada de US$ 
260,415 bilhões e saída de US$ 
297,823 bilhões. Nesta conta es-
tão investimentos estrangeiros 

diretos e em carteira, remessas de 
lucro e pagamento de juros, entre 
outros.

Nas contas do BC, ainda com 
dados atualizados apenas até 26 
de junho, o saldo  no ano ficou 
positivo em US$ 24,8 bilhões, 
com importações de US$ 77 bi-
lhões e exportações de US$ 101,8 
bilhões. Nas exportações estão 
incluídos US$ 15,3 bilhões em 
Adiantamento de Contrato de 
Câmbio (ACC).

O superávit na balança comercial 
fechou junho com saldo de US$ 7,5 
bilhões, melhor resultado para o 
mês na série iniciada em 1989. 

O resultado comercial melhorou 

devido à queda nas importações por 
causa da recessão. No lado das ex-
portações, as vendas de alimentos 
seguem firmes e elevam o saldo. O 
Ministério da Economia elevou a 
projeção para o superávit em 2020 
de US$ 46,6 bilhões para US$ 55,4 
bilhões. A estimativa para a cor-
rente de comércio – soma das ex-
portações e importações – caiu de 
US$ 353 bilhões para US$ 349,6 
bilhões.

Depois de encerrar maio com en-
tradas líquidas de US$ 3 bilhões, o 
Brasil registrou fluxo cambial ne-
gativo de US$ 2,9 bilhões em ju-
nho até o dia 26, informou o Banco 
Central.

Durante audiência pública rea-
lizada pela Comissão Externa do 
Coronavírus da Câmara para cobrar 
soluções para o desabastecimento 
de medicamentos que está aconte-
cendo em hospitais de todo o Bra-
sil, o secretário nacional de Saúde, 
coronel Élcio Franco, acolheu a 
sugestão do colegiado e disse que 
a pasta fará a requisição de parte 
dos estoques dos laboratórios. A 
medida ajudará a suprir emergen-
cialmente as unidades que hoje não 
têm como entubar paciente vítimas 
de qualquer enfermidade, não ape-
nas de Covid-19. 

A proposta, feita pelo presiden-
te da Comissão, deputado Dr. Luiz 
Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), é que 
metade da produção da indústria 
farmacêutica nacional seja dispo-
nibilizada para o Sistema Único de 
Saúde (SUS), com um registro de 
preço na tabela CMED.

Além da escassez, outro ponto 
importante é o alto custo dos fárma-
cos, sobretudo os usados para sedar 
e intubar pacientes, além de anesté-

sicos. São cerca de 21 medicamen-
tos em falta no mercado, cujos pre-
ços estão nas alturas. “Uma ampola 
de 10 ml de fentanila, por exemplo, 
que antes da pandemia custava R$ 
3,75, hoje, quando se encontra, 
custa R$ 33,90”, disse o deputado 
Dr. Luizinho.

Presente na audiência, o presi-
dente do Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos (Sindus-
farma), Nelson Mussolini, disse 
que aumento é consequência da 
inflação do valor da matéria pri-
ma dos medicamentos, em alta no 
mundo todo.

Segundo o assessor técnico do 
Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems), 
Elton Gomes, as secretarias muni-
cipais e estaduais de Saúde tentam 
comprar os medicamentos para su-
prir suas redes, mas não há quem 
forneça. “As licitações dão vazio”, 
disse ele. Para Gomes, só uma es-
tratégia nacional, comandada pelo 
Ministério da Saúde, é capaz de re-
verter a situação.

O secretário nacional de Saúde 
informou que o Ministério está 
trabalhando em conjunto com a 
Organização Panamericana de 
Saúde (Opas) para fazer uma 
grande compra internacional, e 
que prepara ainda uma ata de re-
gistro de preços para uma compra 
nacional. Se tudo der certo, admi-
tiu ele, os medicamentos deverão 
chegar em até um mês. Até lá, a 
requisição de medicamentos de 
laboratórios e até mesmo de dis-
tribuidores seria uma forma de 
suprir a necessidade emergencial 
dos hospitais que estão com esto-
ques zerados.

O presidente-executivo da Asso-
ciação Brasileira dos Distribuido-
res de Medicamentos Excepcionais 
e Hospitalares (Abradimex), Paulo 
Maia, afirmou que as empresas que 
fazem parte da associação, e que 
representam 58% do mercado, pra-
ticam os preços determinados pela 
lista de preços de medicamentos 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Timothy Sullivan/Unctad
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O novo normal 
no trabalho 
e gestão: 
transformação 
digital acelerada

Fui vendo 
na política 
partidária 
verdadeira farsa 
institucional

Há política além de partidos

Prepare-se para o novo futuro: uma análise dos negócios pós Covid

A afirmação de que “sem 
partidos não se faz política”, 
que a gente escuta de vez em 
quando por aí, é um grande 
engano, na minha opinião.

Eu fiz política a vida in-
teira, sem me filiar a ne-
nhum partido. Participei de 
ações, manifestações, passe-
atas, ativamente, produzindo 
cartazes, levando filho pe-
queno, convivi com os par-
tidários de diversas linhas e 
grupos. Quando me chama-
vam à filiação, às vezes fa-
zendo cobrança de “posicio-
namento”, eu dizia que era 
filiado à minha consciência e 
a nada mais, jamais pensaria 
de acordo com as conveni-
ências de um partido, de um 
grupo, de uma linha de pen-
samento que não partisse da 

minha própria consciência, 
com base na minha visão de 
mundo, na minha vivência.

Com o tempo e a convi-
vência, fui vendo na política 
partidária – comprada, na 
minha visão, mas que pode-
ria ser tomada pela sinceri-
dade, honestidade e espírito 
de serviço à coletividade 
como um todo – verdadeira 
farsa institucional, montada 
em todos os seus detalhes 
pra não ameaçar a estrutura 
social, dominada dos bas-
tidores pelos poderes eco-
nômicos esmagadores de 
mega-banqueiros interna-
cionais, acompanhados pelo 
seu séquito de mega-empre-
sas transnacionais, com seus 
acionistas podres de ricos e 
ávidos de mais e mais.

Esse domínio se vê nas 
prioridades dos governos e 
instituições, sua proximidade 
com os mais ricos, sua pro-
miscuidade público-privada, 
que só confirma essa fachada 
safada e mentirosa de “demo-
cracia”, quando o que se vê 
são “instituições democráti-
cas” infiltradas, influenciadas 
e dominadas por poderes eco-
nômicos e financeiros.

“Políticos” de partidos, 
pra mim, ou são meros far-
santes, ou iludidos que pen-
sam que através dessas ins-
tituições se vai poder afetar 
a estrutura social ou são os 
que se conformam em fazer 
o que for possível dentro do 
esquema armado e passam 
a agir de acordo, armando, 
fingindo, mentindo, jogan-
do com a imagem, com a 
mídia, com interesses, sem 
perceber que são úteis ao 
sistema social empresarista 
e patrimonial – desumano e 
antissocial – ao figurar como 
“prova” de que isso é uma 
democracia – “eles podem 
falar assim porque isso aqui 
é uma democracia”. São os 
dons quixotes institucionais, 
sem poder pra sequer tocar 

na estrutura.
Nem a CPI da dívida pú-

blica, relutantemente instau-
rada, deu algum resultado 
prático. A dívida criminosa 
taí, firme e forte. E as es-
querdas, em sua arrogância, 
não têm contato verdadeiro 
e profundo com a popula-
ção. Seus condicionamentos 
de falsa superioridade são 
uma barreira imensa, tanto 
no trabalho imprescindível 
de conscientização dos sa-
botados sociais, quanto no 
enxergamento verdadeiro da 
realidade. Acabam dando le-
gitimidade à farsa.

“Sem partido não se faz 
política” é um grande equí-
voco, uma indução estraté-
gica em que os interessados 
em construir uma sociedade 

menos injusta caem, por não 
fazerem a revolução de base, 
a interna, se reconhecendo 
condicionado e induzido por 
estratagemas dos poderes 
reais, nos subterrâneos dos 
poderes falsamente chama-
dos de públicos. Democracia 
é um povo bem nutrido, com 
uma boa educação, instruí-
do, informado de verdade, 
consciente do seu valor, dos 
seus direitos e dos meca-
nismos de controle sobre os 
seus representantes. Ou seja, 
estamos muito longe de uma 
verdadeira democracia.

q Eduardo Marinho
Artista de rua e 

escritor, mantém o site 
observareabsorver.blogspot.

com

O impacto da pandemia 
trará mudanças importantes 
em diversas áreas, tanto para 
os negócios, quanto para a 
medicina e o comportamen-
to humano. A partir da aná-
lise de crises anteriores, é 
possível prever o que pode 
acontecer daqui pra frente 
e a tecnologia será um pilar 
para todas as áreas.

Crises como a que esta-
mos vivendo atualmente nos 
obrigam a fazer uma pausa 
para pensar nas atitudes que 
devem ser mudadas desde já, 
mas também a construir um 
planejamento em um cenário 
cheio de incertezas. O isola-
mento social imposto para 
controlar a disseminação do 
coronavírus impacta não só 
as áreas do conhecimento 
humano, mas também traz 
sérias consequências econô-
micas e políticas que levam 
a profundas mudanças so-
cioculturais. Muitas destas 
consequências já nos fazem 
imaginar como será o mun-
do depois do Covid-19, pois 
ao avaliar as crises de saúde 
anteriores podemos ter uma 
ideia do que está por vir.

A Peste Bubônica ocor-
rida na metade do século 
XIV na Europa foi, segundo 
alguns historiadores, res-
ponsável pela aceleração do 
fim do feudalismo, pois com 
menos gente viva no campo 
para trabalhar, os senhores 
feudais passaram a valorizar 
mais as pessoas para manter 
sua posição. Já a Gripe Es-
panhola, que começou na 
Europa durante o final da 
Primeira Guerra Mundial e 
reverberou no Brasil, foi res-
ponsável pela aceleração do 
final da República Velha, em 
1930, e o início da moderni-
zação do país. 

Mais recentemente, em 
2003, a pandemia de Sars na 
China aconteceu no momen-
to em que o país vivia uma 
fase de crescimento acelera-
do, e esperava-se que o vare-
jo físico se disseminasse na 
mesma proporção de econo-
mias de países desenvolvi-

dos da Europa, EUA e Japão. 
Porém o que se viu, com as 
medidas de distanciamen-
to social, foi o crescimento 
significativo do e-commerce 
e o desenvolvimento de em-
presas como o Alibaba e, fu-
turamente, da Tencent, pois 
ao final da crise os consumi-
dores mantiveram os hábitos 
adquiridos durante o período 
de quarentena e passaram a 
realizar seus pedidos através 
dos canais online.

Devido às características 
únicas que estamos vivendo, 
nada do passado pode servir 
como base e alicerce para o 
futuro, mas ao avaliar estas 
crises de saúde já vivencia-
das uma coisa é certa: mu-
danças acontecerão após a 
pandemia que estamos vi-
vendo hoje.

Do ponto de vista econô-
mico, diversas iniciativas e 
comportamentos novos já es-
tão em curso neste momen-
to: O crescimento das tran-
sações através do comércio 
eletrônico, principalmente 
de categorias até então me-
nos relevantes no segmento 
como farmácias e super-
mercados; o fechamento de 
escolas e universidades que 
está acelerando a adoção de 
ferramentas de e-learning e 
ensino a distância, até então 
não vistas com bons olhos 
como alternativas de educa-
ção; a mudança na dinâmica 
de trabalho para uma opção 
remota com grande aumen-
to no uso de canais digitais 
para aproximar as equipes; 
dentre outras mudanças que 
já estamos começando a ver, 
como a dos comportamentos 
de higiene no ambiente de 
trabalho, a nacionalização 
de alguns setores industriais 
fundamentais para a socie-
dade durante momentos de 
crise e a aceleração do uso 
de energias renováveis, pos-
sivelmente por uma maior 
consciência do potencial 
aquecimento global e da cri-
se ambiental como lição da 
crise epidemiológica.

Do ponto de vista socio-

cultural, é possível observar 
uma valorização na compra 
de produtos locais e dos es-
tabelecimentos do bairro, a 
redução do trânsito e a ra-
cionalização do ato de sair 
de casa, uma valorização dos 
médicos e cientistas, que, 
com o uso da ciência, es-
tão na linha de frente para o 
combate ao vírus e ao cuida-
do das pessoas. Nesta mes-
ma linha temos o crescimen-
to (e regulamentação) da 
Telemedicina, a valorização 
da família, uma maior ênfa-
se na higiene pessoal neces-
sária para se manter saudá-
vel e também uma possível 
aceitação da atualização de 
padrões de privacidade para 
acompanhamento do isola-
mento e do monitoramento 
do contágio.

Por estarmos no meio da 
fase aguda da crise, ainda é 
muito difícil apurar qual a 
probabilidade de cada uma 
das atuais mudanças de 
comportamento para estimar 
qual delas persistirá. Porém 
com base no panorama atu-
al, em experiências anterio-
res, levando em considera-
ção a perspectiva histórica 
e analisando quais dessas 
mudanças de costumes têm 
mais facilidade para serem 
adotadas para a fase do novo 
normal, já podemos ver mu-
danças pontuais em diversos 
setores:

O processo de transfor-
mação digital que em grande 
medida já tinha alcançado 
diversas organizações, mas 
ainda encontrava algumas 
barreiras, ganhará um em-
purrão extra com a crise 
e deve tornar-se o grande 

centro das atenções empre-
sariais daqui por diante. As 
pessoas estão passando boa 
parte do seu tempo de reclu-
são conectadas a internet, e 
os consumidores estão se re-
lacionando com as empresas 
neste ambiente. 

As marcas com uma 
maior integração físico-digi-
tal, mais digitalizadas, estão 
se saindo melhor. Por outro 
lado, aquelas que não reju-
venescerem, não se adequa-
rem, estão fadadas a não su-
perar esta crise. Além disso, 
o e-commerce é um processo 
irreversível, muitas pessoas 
que ainda tinham algum tipo 
de receio nas compras online 
e que começaram a comprar 
por causa da crise, passarão 
a adotar a multicanalidade 
com mais força. 

Itens cuja fricção foi re-
duzida com as compras on-
line devem estabelecer-se 
como preferenciais no novo 
normal, principalmente em 
categorias como supermer-
cados e farmácias. Por outro 
lado, o efeito provável de 
recessão econômica genera-
lizada, e o esforço coletivo 
na manutenção do empre-
go, deve gerar uma onda de 
valorização dos produtos e 
serviços locais para ajudar 
na sustentação das micro e 
pequenas empresas.

Também devemos obser-
var uma descentralização 
da cadeia de suprimentos, 
facilitando a superação de 
crises futuras, favorecendo 
o comércio local e dando 
agilidade às entregas das 
vendas através do comércio 
eletrônico. Por último, deve-
mos observar uma acelera-
ção da indústria local através 
de impressoras 3D, que são 
mais eficientes e permitem, 
principalmente, que alguns 
setores chave da economia 
ganhem em agilidade e re-
dução da dependência do 
mercado externo. Como 
consequência de todos es-
tes fatores devemos ver uma 
redução das transações co-
merciais internacionais, re-

forçando alguns dos efeitos 
políticos de nacionalismo 
mencionados.

Muitas empresas têm en-
frentado o desafio do dis-
tanciamento social adotando 
práticas de trabalho remoto. 
Estas práticas, porém, não 
são novas, e com o advento 
das tecnologias de comuni-
cação digital já eram comum 
em muitas organizações. To-
davia a crise deve acelerar a 
adoção destes procedimen-
tos, assim como iniciar o 
processo de transformação 
digital dentro e entre organi-
zações, além de impor aos lí-
deres a necessidade de novas 
maneiras de liderança para 
atrair e engajar seus colabo-
radores.

Por fim, esta situação 
também leva os colabora-
dores a prepararem suas 
casas para performar com 
a mesma excelência do am-
biente corporativo, com-
prando equipamentos como 
mesas, cadeiras e fones de 
ouvido.

Algumas práticas e mu-
danças comportamentais 
que estão sendo aplicadas 
em larga escala atualmente, 
para enfrentamento da disse-
minação da doença, devem 
continuar após a acomoda-
ção da crise. Dentre elas, 
podemos destacar: Tecno-
logia para testes de doenças 
em escala como medição de 
temperatura e testes rápidos 
realizados em estabeleci-
mentos comerciais como 
restaurantes, shoppings e lo-
jas de ruas; monitoramento e 
acompanhamento de pesso-
as através de seus dados pes-
soais de celular compartilha-
do pelas redes de telefonia e 
centralizados pelos órgãos 
públicos responsáveis (este 
aspecto em particular leva 
ao potencial cerceamento do 
estado nas liberdades indivi-
duais de ir e vir); telemedici-
na e valorização dos profis-
sionais da saúde.

A quarentena e o tempo 
que as pessoas tem passado 
em casa estão levantando a 

reflexões tanto sobre priori-
dades relacionadas a gastos 
com itens de baixa neces-
sidade, como com o tempo 
despendido no deslocamen-
to para a realização de ati-
vidades, e também levado 
muitas pessoas a pensarem 
de maneira mais pragmática 
sobre a possível nova onda 
crítica do aquecimento glo-
bal, que em muitas maneiras 
pode trazer consequências 
ainda mais graves do que a 
atual.

Neste sentido, a poten-
cial redução no consumo de 
combustíveis fósseis atual 
pode ter um efeito mais per-
manente, levando ao menor 
uso de automóveis e a um 
consumo mais consciente. 
Outro possível efeito que 
tende a perdurar é a diminui-
ção dos contatos em espaços 
públicos, como shoppings, 
restaurantes e locais de gran-
de aglomeração.

As pessoas devem passar 
a ficar mais tempo dentro 
de casa e serem mais cri-
teriosas na escolha de suas 
opções ao saírem. Além 
disso, as casas tendem a 
ser maiores e melhor apro-
veitadas, pois como as pes-
soas ficarão mais tempo 
nelas, tanto por suas esco-
lhas quanto pela prática de 
home office, as moradias 
devem ser valorizadas.

Uma das consequências 
da disseminação do traba-
lho remoto é a diminuição 
dos escritórios. Com a rota-
tividade de funcionários nas 
empresas o espaço físico po-
derá ser menor para dar mais 
eficiência aos negócios. Por 
fim, todas essas medidas 
devem aliviar de alguma 
maneira o trânsito nos gran-
des centros. Somado a isso, 
também é provável que haja 
algum esforço na ampliação 
da distribuição dos horários 
de movimento (distribuição 
do trânsito para além dos 
horários de pico atuais).

q Gabriel Lima
CEO e fundador da Enext.
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Guedes confunde  
números ao cantar vitória

O ministro Paulo Guedes contou vantagem ao dizer 
que as medidas de redução da jornada e suspensão do 
contrato de trabalho preservaram 11 milhões de em-
pregos no Brasil, com apenas 1,1 milhão engrossando a 
fila do seguro-desemprego no ano, enquanto nos Estados 
Unidos mais de 47 milhões de trabalhadores entraram 
com pedido de seguro desde o início das medidas de 
isolamento, em março. Mas será que se pode dizer que 
houve vantagem?

Os dois países têm sistemas de trabalho muito distin-
tos. Nos EUA, a maioria trabalha sem qualquer garantia, 
recebendo por hora. Em um momento de forte e rápida 
contração, como agora, as demissões são imediatas. No 
Brasil, as dispensas de empregados com carteira assina-
da tem custo alto; medidas que evitem ou adiem as de-
missões são bem-vindas. Mas estamos falando de apenas 
31,1 milhões de trabalhadores formais. Há pouco mais 
de 32 milhões de informais e 75 milhões fora da força de 
trabalho. Para estes, restam os R$ 600.

Portanto, são duas realidades distintas. Os quase 
50 milhões de trabalhadores no seguro-desemprego 
nos EUA receberão até US$ 600 por semana durante 
quatro meses. Equivale a US$ 15 por hora em uma 
semana de 40 horas, pouco mais de duas vezes o sa-
lário mínimo por hora (US$ 7,15). Além disso, Trump 
enviou um chequinho de US$ 1,2 mil para cada chefe 
de família (casais ganham em dobro), mais US$ 500 
por filho.

No Brasil, quem teve contrato suspenso ganhou no 
máximo R$ 1.813,13, cerca de 80% a mais que o salário 
mínimo e 25% a menos que a média salarial. O que a 
equipe econômica fez foi liberar o seguro-desemprego, 
evitando os custos de demissões para as empresas. Uma 
política inteligente – e que, diga-se, vai na contramão do 
que acreditam os integrantes do ministério de Guedes, 
a começar pelo ministro, que se articula para derrubar 
os direitos trabalhistas após o fim da crise, contratando 
nova crise.

O que os dois países têm em comum na crise, além de 
liderarem os números de casos e mortes por Covid-19, é 
a adoção de políticas de compensação da perda de renda 
inferiores a outras nações. No Reino Unido, autônomos 
receberão até 80% de seus salários, no valor máximo de 
até 2.500 libras (lá, o salário mínimo – SM – é de cerca 
de 1,3 mil libras). O plano é liberado para quem recebeu 
até 50 mil libras em 2018-2019, o que abrange 95% dos 
autônomos.

Na Alemanha, foram disponibilizados aos autônomos 
€ 5 mil euros a serem utilizados ao longo de três meses 
(SM de € 1,5 mil). O Canadá liberou auxílio de 2 mil 
dólares canadenses pelos próximos quatro meses. Países 
como Espanha (SM € 950) e Portugal (SM € 741) tam-
bém incluíram os autônomos nos pacotes de ajuda finan-
ceira, com auxílios na faixa de € 1 mil. A França garantiu 
cerca € 1,5 mil, e Dinamarca ajudará com 75% dos gan-
hos até 23 mil coroas dinamarquesas.

Vencer o vírus é possível
Diante da inoperância por parte do Governo Federal, 

entidades da Saúde organizadas na Frente pela Vida vão 
apresentar, nesta sexta-feira, o Plano Nacional de En-
frentamento à Covid-19. Elas afirmam que é possível, 
sim, o Brasil vencer o vírus e que não se pode naturalizar 
nenhuma morte evitável.

Respeito à ciência, competência técnica, capacidade 
gestora e responsabilidade política são os pilares que ori-
entam o Plano, elaborado pela Abrasco, Cebes e CNS, 
entre outras entidades.

In natura
As companhias privadas que exploram o serviço de 

água na Inglaterra descarregaram, em rios, esgoto bruto 
em mais de 200 mil ocasiões no ano passado, de acordo 
com dados obtidos pelo jornal The Guardian. A libera-
ção em córregos e rios somou mais de 1,5 milhão de 
horas.

Rápidas
Thiago Carvalho, advogado com mais de 12 anos de 

experiência em direito aeronáutico e aviação civil, passa 
a integrar o ASBZ, em um momento de expansão e con-
solidação da área de Aviação do escritório *** “Direito 
de defesa e júri virtual” é o tema do webinar Papo com 
o IAB que será realizado nesta quinta-feira, às 17h, no 
canal TVIAB no YouTube. Na sexta, às 11h, no perfil @
iabnacional no Instagram, a conversa será sobre o tema 
“A racialização, o gênero e a modificação da legislação 
para a privatização do saneamento/água” *** O desem-
bargador Gilson Soares Lemes assumiu nesta quarta-fei-
ra o cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG).

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
(“Companhia”)

CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Edital de Convocação. Ficam convocados os senhores acionistas da 
SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A. a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada na sede da 
Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 
1.400, loja 250, parte, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401, às 10:00
horas do dia 13/07/2020, a fim de deliberaram sobre a seguinte ordem do dia: 
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, 
relativos ao exercício findo em 31/12/2019 (“Exercício 2019”); (ii) aprovar a 
destinação do resultado do Exercício 2019; (iii) fixar a remuneração global anual 
dos membros da administração da Companhia, para o exercício de 2020; e 
(iv) eleger os membros do Conselho Fiscal. Em Assembleia Geral Extraordinária: 
(i) Rerratificar a Ata de Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 06/04/2020, 
tendo em vista erro material constante na deliberação “6.3”, para fazer constar 
a correta remuneração mensal dos membros do conselho fiscal em exercício; 
(ii) Alterar o inciso VI, do § 10º do artigo 8º do estatuto social da Companhia para 
garantir que a redação do estatuto social esteja em conformidade com a redação 
do acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia; (iii) Alterar o artigo 9º do 
estatuto social da Companhia com o objetivo de criar o cargo de Diretor Presidente 
da Companhia; e (iv) Consolidar o estatuto social da Companhia de forma a 
refletir as alterações acima indicadas. Os documentos e informações obrigatórias 
estarão à disposição dos acionistas para consulta, conforme previsto na lei, e 
que são necessárias para melhor entendimento das matérias acima, disponível 
na sede social da Companhia. Será necessário que os acionistas apresentem 
documentos para comprovar sua identidade e qualidade de acionistas, para 
que sejam admitidos às assembleias. O acionista pessoa jurídica deverá estar 
representado por seu representante legal. Observadas as restrições legais, os 
acionistas poderão ser representados na assembleia por mandatário, devendo, 
neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de 
identidade do mandatário. Rio de Janeiro, 02/07/2020. A Diretoria.

População vai financiar 
saneamento através do FGTS 
Em Barueri, por 
exemplo, usina terá 
R$ 183 milhões do 
FGTS e só R$ 107 
de empresa

Empresas e concessio-
nárias de serviços públicos 
podem contratar crédito 
da União utilizando-se de 
mecanismos como consul-
tas ou audiências públicas 
com a participação da po-
pulação. Na regra anterior, 
só havia a possibilidade de 
realizar o controle social 
por meio da instituição de 
Conselho Municipal para 
o tema. Essa é a Instrução 
Normativa n. 15/2020 que 

o Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR) 
publicou, nesta quarta-
feira, que desburocratiza o 
acesso, pelo setor privado, 
a financiamentos com re-
cursos do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS) para projetos de 
saneamento básico. 

“Estamos adequando as 
regras aplicadas pelo Mi-
nistério ao financiamento de 
projetos do setor privado por 
meio do Programa Sanea-
mento para Todos. O efeito 
é a redução de barreiras de 
acesso ao crédito do FGTS. 
Ao mesmo tempo, garanti-
mos que a exigência da lei, 
de ter controle social pelo 
poder concedente, possa ser 
atendida sob todas as for-
mas previstas na legislação”, 
afirma o secretário nacional 

de Saneamento, Pedro Ma-
ranhão.

A medida permitirá, por 
exemplo, a instalação da 
primeira usina de recupera-
ção energética (URE) e tra-
tamento de resíduos sólidos, 
com suas características e 
escala, da América Latina. O 
empreendimento, em Barue-
ri (SP), será executado pela 
Foxx URE – BA Ambiental 
S/A e foi devidamente li-
cenciado pela Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb).

A previsão é de que sejam 
necessários investimentos de 
R$ 290 milhões, dos quais 
R$ 183,4 milhões deverão 
ser viabilizados com recur-
sos oriundos do FGTS.

O projeto terá capacidade 
para processar 870 toneladas 
de resíduos sólidos por dia, 

que serão transformados em 
energia elétrica limpa para o 
abastecimento de aproxima-
damente 80 mil residências, 
de acordo com projeções da 
concessionária. Além dis-
so, a iniciativa está integra-
da com a coleta seletiva da 
cidade e tem potencial para 
desenvolver a indústria local 
de caldeiras.

A medida do Governo 
Federal também benefi-
ciará a implantação de um 
sistema de esgotamento sa-
nitário em Itapoá (SC), que 
atenderá pouco mais de um 
quarto da população. O in-
vestimento contará com R$ 
45 milhões do FGTS e será 
realizado pela Itapoá Sane-
amento Ltda., por meio do 
Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul 
(BRDE).

Brasil exportou US$ 19,912 bilhões em junho
A queda nas importações 

provocada pela alta do dólar 
e pela retração na ativida-
de econômica fez a balança 
comercial bater recorde em 
junho. No mês passado, o 
país exportou US$ 7,463 bi-
lhões a mais do que impor-
tou. Esse é o maior superávit 
para o mês desde o início da 
série histórica, em 1989.

Apesar do recorde em ju-
nho, o saldo da balança co-
mercial fechou o primeiro se-
mestre abaixo do ano passado. 
Nos seis primeiros meses de 
2020, o Brasil exportou US$ 
23,035 bilhões a mais do que 
importou. O resultado é 10,3% 
inferior ao saldo do mesmo pe-
ríodo do ano passado, de US$ 
25,68 bilhões, e está no nível 
mais baixo para o primeiro se-
mestre desde 2015.

No mês passado, tanto 
as exportações como as im-
portações caíram. O Brasil 
exportou US$ 19,912 bi-
lhões em junho, montante 
12% inferior ao de junho de 
2019, pelo critério da média 
diária. As importações, no 
entanto, recuaram mais. O 
Brasil comprou US$ 10,449 
bilhões no mês passado, re-

tração de 27,4% na mesma 
comparação, também pelo 
critério da média diária.

No acumulado do ano, 
as exportações ainda caem 
mais que as importações. 
De janeiro a junho, o Brasil 
vendeu US$ 102,43 bilhões 
ao exterior, valor 6,4% in-
ferior ao do mesmo período 
de 2019. As importações so-
maram US$ 79,395 bilhões, 
com recuo de 5,2%.

Produtos

A queda nas exportações 
em junho foi puxada pela in-
dústria. A indústria de trans-
formação exportou US$ 
118,08 milhões a menos que 
em maio do ano passado, que-
da de 21% pela média diária. 
A indústria extrativa exportou 
US$ 54,64 milhões a menos, 
queda de 26,1%. Na indústria 
de transformação, os princi-
pais produtos responsáveis 
pela queda das exportações 
são veículos automóveis de 
passageiros, com redução de 
50,1% na média diária; car-
nes de aves processadas, re-
tração de 38,6% pela média 
diária; e celulose, com recuo 

de 24,9% na média diária.
A nova classificação adota-

da pelo Ministério da Econo-
mia, alinhada com os padrões 
internacionais, passou a con-
siderar produtos industrializa-
dos alimentos que passaram 
por algum processamento.

Na indústria extrativa, as 
principais quedas ocorreram 
na venda de óleos brutos de 
petróleo ou de minerais be-
tuminosos, crus (37,3%) e de 
minério de ferro e seus con-
centrados (17,4%).

Somente a agropecuária 
exportou mais do que em ju-
nho do ano passado. O setor 
vendeu US$ 57,49 milhões a 
mais para o exterior, alta de 
29,7% pela média diária. Os 
principais destaques foram 
a soja, o arroz com casca e 
látex e borracha. Em relação 
às importações, as compras 
de itens ligados à agropecuá-
ria caíram US$ 2,49 milhões, 
redução de 15,6% pela mé-
dia diária, na mesma com-
paração. As importações da 
indústria extrativa recuaram 
US$ 10,42 milhões (22,3%), 
e as compras da indústria 
extrativa encolheram US$ 
174,28 milhões (28,1%).

Serviço doméstico não é essencial
Representantes da Fede-

ração Nacional de Trabalha-
doras Domésticas (Fenatrad) 
e artistas como Preta Rara, 
Emicida e Wagner Moura, 
além de parlamentares, per-
sonalidades e mais de 140 
organizações populares as-
sinaram uma carta pedindo 
que o doméstico não seja 
considerada atividade essen-
cial.

A carta, enviada nesta 
quarta-feira para o presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), pede que ele co-
loque na pauta de votação da 
Casa o Projeto de Lei (PL) nº 
2477/2020, que impede que o 
serviço doméstico seja con-

siderado atividade essencial 
durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

“As trabalhadoras que não 
foram dispensadas de seus 
empregos têm exercido, além 
das tarefas domésticas de 
sempre, cuidados também 
com as famílias dos empre-
gadores, se expondo ao risco 
de contaminação pelo coro-
navírus”, dizem os autores na 
justificativa do projeto, que 
assegura a trabalhadoras do-
mésticas mensalistas ou dia-
ristas a manutenção de todos 
os direitos trabalhistas, inclu-
sive a integral remuneração 
salarial, durante o estado de 
calamidade pública decreta-

do em função da pandemia.
O projeto foi apresenta-

do pela bancada do Psol em 
maio, em junho foi solicita-
do que tramitasse em regime 
de urgência, mas até agora 
não entrou na pauta.

Na carta, signatários des-
tacam que a pandemia do 
novo coronavírus aprofun-
dou as desigualdades socio-
econômicas e étnico-raciais, 
aumentando a vulnerabili-
dade das mulheres negras, 
que representam quase 70% 
do total de trabalhadoras do-
mésticas no país, conforme 
dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2019.

STF julgará foro 
privilegiado 
de Flávio 
Bolsonaro

O foro privilegiado conce-
dido ao senador Flávio Bol-
sonaro no caso da “rachadi-
nha” pelo Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro vai para 
julgamento no plenário do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). O pedido foi enviado 
nesta quarta-feira pelo deca-
no da Corte, ministro Celso 
de Mello atendendo a ação 
do partido Rede Sustentabi-
lidade que questiona o privi-
légio concedido ao senador.

A ação da Rede pede que a 
decisão do TJ-RJ seja rever-
tida e que as investigações 
sobre o esquema de racha-
dinha no gabinete de Flávio 
Bolsonaro na Alerj voltem 
para a primeira instância. O 
Supremo ainda analisa, sob a 
relatoria do ministro Gilmar 
Mendes, uma outra ação do 
Ministério Público no mes-
mo sentido de reverter a de-
cisão que beneficiou Flávio.

No despacho, o decano 
adota o rito abreviado da 
Corte e abre espaço de 10 
dias para a Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro 
enviar informações sobre 
o caso. A solicitação ocor-
re porque a Rede questio-
na trecho da Constituição 
estadual do Rio que prevê 
foro privilegiado perante o 
TJRJ a deputados estadu-
ais. O tribunal fluminense 
também poderá encaminhar 
informações sobre o julga-
mento que beneficiou Flá-
vio, se quiser.

O rito abreviado pode 
ser utilizado pelo relator da 
ação quando vislumbra que 
o processo “se reveste de in-
discutível relevância”. Nesse 
cenário, é dispensada a aná-
lise de liminares -  que são 
decisões judiciais de efeito 
imediato até o julgamento do 
mérito do processo.
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Objetos abandonados e  
apreendidos no Galeão

Diversos lotes, cada um com dezenas de materiais para 
reposição, como peças para aeronaves, embarcações, 
pneus, carro elétrico, rolos de tecidos, chegando a anéis, 
pulseiras, colares, cintos, bolsas, carteiras. São objetos 
apreendidos ou abandonados no aeroporto, que serão lei-
loados pela Receita Federal, juntando – também, objetos 
de uso pessoal, como camisas de marca, casacos, sapatos, 
tênis, bonés, mochilas, prancha com rodas, lenços, chine-
los, biquínis, saias, calcas, aparelhos eletrônicos, televiso-
res, videogames, material de informática, placas, celula-
res, relógios, embalagens, baterias, tacômetros, câmeras, 
lentes, motores elétricos, películas para celulares, capas, 
jaquetas e muito mais.

A comissão permanente de leilão, da Receita Federal do 
Brasil do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ), torna 
público que venderá este material, na forma eletrônica de 
pregões, destinado a pessoas físicas e pessoas jurídicas. A 
recepção das propostas terminará na quarta-feira (8) às 
18h e a sessão pública de classificação e ordenação das 
propostas será na quinta-feira (9) às 10h e, para os lances, 
às 10h30. Consultando o portal da Receita, o receita.eco-
nomia.gov.br, pode-se ver todas as informações, editais, 
em detalhes.

Não sendo possível a realização do leilão no dia marcado, 
este ficara adiado para o primeiro dia útil subsequente. As 
mercadorias em licitação constituem 37 lotes, descritos e 
avaliados por valor mínimo conforme relação anexa ao edi-
tal e as mercadorias poderão ser examinadas, em dias de 
expediente normal, no local, até sexta-feira (3). Abertura da 
Sessão Pública se dará com a verificação da regularidade 
fiscal e da regularidade jurídica, esta mediante consulta à 
situação cadastral da Pessoa Jurídica e Física.

Terrenos e outros imóveis no Rio
O leiloeiro Jonas Rymer, em seu portal rymerleiloes.

com.br, oferece imóveis em várias regiões do Rio de Ja-
neiro neste mês de julho, que estão com seus lances para 
fechar em breve. O apartamento 203 localizado na Rua 
José Affonso Neto, 69, Recreio dos Bandeirantes, RJ, já 
esta desocupado e tem dia marcado para mudar de pro-
prietário – segunda-feira (6) às 12h. O imóvel esta avalia-
do em R$ 727.031,78, de forma indireta e comparativa. O 
prédio é residencial, está em boas condições e tem a quin-
ta-feira (9), como segunda data – no mesmo local e horá-
rio, para ser vendido com valor independente da avalia-
ção.

Rymer fará outros pregões, como o do terreno no con-
domínio Porto Frade Green, em Angra dos Reis, por R$ 
950 mil; um pequeno apartamento em Laranjeiras, por R$ 
103.913,95; um apartamento em Copacabana – com gara-
gem, por R$ 1.246.967,35. Muitos imóveis estão com da-
tas a serem marcadas, o que permite mais tempo de plane-
jamento e escolha do interessado. O portal tem mais op-
ções para quem está se preparando para morar ou investir, 
esclarecendo as possíveis dúvidas com o leiloeiro, em seu 
escritório na Avenida Erasmo Braga, 227 grupos 1,110 e 
1.111, Centro (RJ).

Relógios e colecionismo
A visitação presencial ainda restrita faz com que a expo-

sição online seja a alternativa, para ver os objetos que estão 
catalogados para vender em lances concorridos, também, 
virtuais. E, assim, a leiloeira Ana Paula Defanti Farias 
Mello está preparada para estes tempos de recolhimento e 
poucas saídas, atendendo desta forma os interessados em 
obter os objetos preferidos. As dúvidas podem ser esclare-
cidas por email, telefone e, se necessário, durante a retirada 
agendada do lote comprado. Fotografias, relógios, postais, 
gravuras, entre outros itens de colecionismo estão neste 
pregão de quinta-feira (2) às 19h30, na Rua Siqueira Cam-
pos, 143 sobreloja 78, Copacabana (RJ).

Mercadorias no Aeroporto do Galeão

Apartamento no Recreio com Jonas Rymer

Motos com até dois anos de uso  
têm leve alta nos preços em maio

O mercado de motocicle-
tas experimentou uma notá-
vel recuperação em relação 
às transações de modelos 
usados em maio. Segundo a 
Fenabrave, entidade que re-
presenta as concessionárias, 
houve um aumento de 132% 
no período, possivelmente 
alavancado pela demanda 
por serviços de entrega so-
bre duas rodas. Neste con-
texto, a Kelley Blue Book 
Brasil, empresa especializa-
da em precificação de veí-
culos novos e usados, ob-
servou um movimento de 
tendência de alta nos preços 
praticados por motos com 
até dois anos de uso no mer-
cado.

A primeira edição do Mo-
nitor de Variação de Preços 
KBB (MVP) para motos, 
produzido pelo Núcleo de 
Estudos da KBB Brasil, ana-
lisou 2.600 versões de moto-
cicletas entre abril e maio, 
considerando todas as mar-
cas, separadas por quatro 
segmentos de análise: por 
idade, por categoria, por 
marca e por modelos mais 
vendidos (conforme consta 
no conteúdo completo, dis-
ponível para leitura ao final 
do texto).

Nesta edição do MVP de 
motos, leve tendência de alta 
nos preços de motos com até 
2 anos de uso, da ordem de 
1,73% em média em maio. 
De todas as marcas analisa-
das pelo estudo, apenas a 
Shineray (-0,42%) e a 
Avelloz (-2,94%) tiveram 
depreciação no mês, enquan-

to marcas como Yamaha 
(2,57%), Harley-Davidson 
(2,94%), Dafra (3,97%) e In-
dian (5,26%) foram reajusta-
das acima da média.

No caso dos modelos 0 
km, praticamente não houve 
variação relevante de preços 
entre abril e maio. O fenô-
meno pode ser explicado 
pela Honda. Como a marca 
possui quase 80% de partici-
pação no mercado, o fato de 
ter estagnado seus preços de 
motocicletas novas certa-
mente influenciou a média 
do mercado. Contudo, entre 
as marcas que alteraram os 
valores de 0 km, o grande 
destaque fica por conta da 
Yamaha, que demonstrou 
forte tendência de alta em 
abril (4,26%) e maio 
(1,59%). Modelos como Fa-
zer 150, MT-03 e Nmax su-
biram 13,04%, 1,29% e 
5,72%, respectivamente em 
maio.

No caso das motos usadas, 
entre três e dez anos de uso, 
houve tendência de queda de 
preços em abril, com média 
de -0,54% de decréscimo, e 
depois, de maneira levemente 
mais acentuada, em maio, 
-1,27% de depreciação mé-
dia. Pelo lado das que valori-
zaram entre as usadas em 
maio, Bull Motors (com au-
mento de 15,91%), Jonny 
(com 11,19%) e Dafra 
(4,36%) se destacam. Já entre 
as marcas que depreciaram 
além da média em maio, es-
tão Honda (queda de -1,72%), 
Haojue (-3,96%), BMW 
(-2,60%) e Ducati (-2,19%).

Outro estudo, da Fundação 
Escola de Comércio Álvares 
Penteado (Fecap), intitulado 
Boletim Econômico Tra-
cker-Fecap, aponta que o 
roubo e furto de veículos ca-
íram 21,25% e 20,62%, res-
pectivamente, no primeiro 
quadrimestre de 2020, com-
parados com o mesmo perío-
do de 2019, no Estado de 
São Paulo. O roubo de car-
gas também teve redução, 
mas em um menor volume 
(-12,84%), segundo o levan-
tamento, que teve como base 
dados da Secretaria de Segu-
rança Pública do estado.

O Boletim mostra ainda 
que no mês mais crítico da 
pandemia - abril - a queda 
foi ainda mais expressiva, 
redução de 45,53% no nú-
mero de roubo de veículos, 
32,79% nos roubos de car-
gas e 49,29% nas ocorrên-
cias de furto de veículos, na 
comparação com abril de 
2019.

Segundo o levantamento, 
nos quatro primeiros meses 
deste ano, foram registrados 
12.304 boletins de roubo de 
veículos. Quase a metade 
das ocorrências foi de rou-
bos de automóveis (49,61%), 
seguido de motocicleta 
(26,25%) e caminhonete 
(6,53%).

Os dados também revela-
ram que os roubos, no pri-
meiro quadrimestre, ocorre-
ram em suma maioria duran-
te o período noturno 
(48,28%). O que indica uma 
mudança de comportamento 
da criminalidade, já que no 
mesmo período de 2019 
eram realizados prioritaria-
mente pela manhã (27,9%). 
Já os crimes realizados a 
noite representavam apenas 
25,2%, aponta o Boletim. O 
período preferido dos crimi-
nosos para praticar furtos foi 
o matutino (27,81%), segui-
do de noturno (26,79%) e 
vespertino (24,96%).

Micros: 86% sofrem com a crise mas tentam manter empregos
A saúde dos funcionários e 

manutenção dos empregos, 
além do aumento do engaja-
mento e diversificação dos 
negócios são as principais 
preocupações e oportunida-
des vistas pelas Pequenas e 
Médias Empresas brasileiras 
durante esse período de crise 
causada pela pandemia da 
covid-19. É que o mostra 
Pesquisa Cadeia de Valor, da 
Plataforma Ação para Co-
municar e Engajar do Pacto 
Global da ONU, feita com 
230 empresas em junho.

Além de apontar as preo-
cupações com os negócios, a 
pesquisa mostrou também 
que 78% das PMEs não re-
cebeu apoio do governo du-
rante esse período. E somen-
te 10% teve ajuda de grandes 
empresas para quem traba-
lham como fornecedoras.

A pesquisa mostrou que 
86% das PMEs foram atingi-
das negativamente pela crise. 
O que gerou demissão de 

funcionários, mas também 
diversificação de negócios. 
Mesmo com as demissões, a 
manutenção dos empregos 
está entre as principais preo-
cupações das empresas. Mas 
a saúde dos funcionários é 
maior preocupação do setor 
nesse momento.

A pesquisa apontou tam-
bém que para 46% das PMEs 
a crise é uma oportunidade 
de diversificação dos negó-
cios. E 31% das empresas 
conseguiu fazer esse movi-
mento. A criação de novos 
produtos e serviços, aumen-
to dos serviços online e pro-
dução de EPIs foram aponta-
dos como as principais ino-
vações desse período.

Sebrae

O auxílio emergencial 
pago pelo Governo Federal 
desde maio, para conter os 
prejuízos causados pela pan-
demia do coronavírus, bene-

ficiou até o momento 4,2 
milhões de microempreen-
dedores individuais (MEI). 

Desde o início da pande-
mia, o Sebrae defendia a 
prorrogação do auxílio, con-
siderado um alívio para os 
microempreendedores, que 
estão entre os mais vulnerá-
veis em meio aos impactos 
causados pela pandemia. 
Para o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, além do apoio 
à prorrogação, é necessário 
que as discussões sobre o be-
nefício avancem na direção 
de políticas de curto e longo 
alcance para atender as ne-
cessidades do MEI. “O Se-
brae reconhece que o auxílio 
emergencial tem dado uma 
base de sustentação ao MEI, 
dando um alívio nas contas, 
mas acreditamos que é neces-
sário avançar em medidas 
que garantam a inclusão da 
categoria em uma rede maior 
de proteção social”, desta-
cou.

Diante do importante pa-
pel exercido pelos microem-
preendedores individuais na 
geração de trabalho e renda, 
o Sebrae tem proposto que 
recebam um auxílio emer-
gencial adicional, comple-
mento calculado tendo como 
referência a média de fatura-
mento em 2019. Também 
defende que a categoria seja 
inserida no programa Renda 
Brasil, que irá reformular e 
unificar as ações sociais do 
governo pós-pandemia.

O MEI se tornou a maior 
porta de entrada para o empre-
endedorismo no Brasil, como 
integrante dos pequenos negó-
cios, que representam 30% do 
PIB nacional. Em abril deste 
ano, mesmo durante a crise, o 
país atingiu o número de 10 
milhões de MEI, dando opor-
tunidade a esses empreendedo-
res de formalização e acesso a 
direitos, como aposentadoria e 
benefícios como auxílio-doen-
ça e auxílio-maternidade.

Micros: 56% acreditam que ter ferramentas  
para vender online ajudaria no negócio

As atividades das Peque-
nas e Médias Empresas - 
PMEs têm sido fortemente 
impactadas pela pandemia 
decorrente do Covid-19 e, 
como consequência, cresce 
a necessidade de ajuda fi-
nanceira, tanto para terem 
melhores soluções digitais, 
como condições de crédito 
mais flexíveis. É o que re-
vela a pesquisa “as PMEs 
latinoamericanas em tempo 
de Covid-19 seus desafios, 
dificuldades e necessida-
des”, encomendada pela 
visa e realizada pela ameri-
cas market intelligence, em 
maio de 2020, com 100 em-
presas dos setores da indús-
tria, comércio e serviços lo-
calizadas no brasil, méxico 
e colômbia.

O estudo aponta que 83% 
das PMEs latinoamericanas 
ouvidas sofreram redução 
em suas atividades neste pe-
ríodo, considerando que os 
outros 17% que operam nor-
malmente são em sua maio-
ria fornecedores de serviços 
essenciais como supermer-

cados, farmácias, agricultura 
e gasolina. Os resultados 
mostram, ainda, que as ven-
das foram reduzidas signifi-
cativamente para 40% das 
empresas entrevistadas, en-
quanto 30% enfrentam a fal-
ta de matéria-prima, cance-
lamento de contratos e per-
das de clientes.

A folha de pagamento dos 
funcionários aparece como a 
maior preocupação dos em-
presários, seguida por paga-
mento de aluguel, crédito 
mobiliário e despesas com 
contas de luz, água e telefo-
ne. Com isso, as empresas 
gostariam de poder contar 
com o apoio dos bancos para 
enfrentar e superar essa cri-
se.

As PMEs do comércio de-
monstram que precisam de 
acesso a um novo crédito 
nesse momento. Já as em-
presas da indústria e prove-
dores de serviços apontam a 
assistência dos bancos para 
flexibilizar pagamentos de 
cartões de crédito como 
maior necessidade.

Quando questionadas so-
bre o uso de serviços ofere-
cidos pelos bancos, 87% di-
zem usar o Internet Banking 
e/ou o aplicativo móvel da 
sua instituição financeira, 
frente a 78% em 2018, regis-
trados no Visa SMB Refe-
rence Study daquele ano. E, 
no que diz respeito a usabili-
dade dessas tecnologias, 
85% das PMEs informam 
utilizar as funções básicas de 
consultas, transferências e 
pagamentos. Apenas 15% 
realizam transações mais 
avançadas, como cancela-
mento de cartões, solicitação 
de crédito, abertura de conta 
e atendimento ao cliente.

O levantamento identifi-
cou que 60% delas não 
acessam crédito ou emprés-
timos (incluindo de amigos 
ou familiares, excluindo fi-
nanciamento e cartões de 
crédito); em 2018, eram 
86%. Isso indica que neste 
comparativo, aumentou o 
acesso a estes serviços. Das 
40% que estão utilizando al-
gum crédito, metade dispõe 

de linhas de bancos comer-
ciais, e são quase todas dos 
segmentos de comércio e 
indústria.

Em relação a utilização 
das redes sociais, 97% usam 
alguma das mídias para se 
comunicar com seus clien-
tes; 56% delas acreditam que 
os bancos também poderiam 
ajudá-las a ter ferramentas 
para vender online e/ou via 
redes sociais/aplicativos de 
mensagens.

“As PMEs da América La-
tina já fazem boa utilização 
dos canais digitais dos ban-
cos e das redes sociais para 
se comunicarem com os 
clientes. Por isso, temos uma 
oportunidade de ajudá-las a 
tornar as operações comer-
ciais por estes meios cada 
vez mais seguras, práticas e 
convenientes, e, consequen-
temente, contribuir com a 
conversão em um número 
maior de vendas e transações 
no mundo online”, afirma JP 
Cuevas, Head da Visa Busi-
ness Solutions para América 
Latina e Caribe.
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01 A 31 DE JULHO/2020
CALENDÁRIO FISCAL

 Fonte: Coad

DIA ESPECIFICAÇÃO
1 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO – ENVIO DE LISTAGEM DE TRABALHADORES 

EXPOSTOS E EX-EXPOSTOS AO AMIANTO/ASBESTO PESSOAS OBRIGADAS: Todas 
as empresas que desenvolvem ou desenvolveram atividades de extração, industrialização, 
utilização, manipulação, comercialização, transporte e destinação final de resíduos, bem como 
de produtos e equipamentos que os contenham, devem encaminhar anualmente ao órgão 
responsável pela gestão do SUS – Sistema Único de Saúde, em nível municipal ou, na sua 
ausência, ao órgão regional, listagem de trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/
amianto.
OBSERVAÇÃO: A listagem e as informações referentes aos trabalhadores expostos e ex-
expostos ao asbesto/amianto em atividade, independentemente de notificação por parte 
do SUS, deverão ser encaminhadas, preferencialmente, por meio eletrônico, devidamente 
protocoladas naSMS– Secretaria Municipal de Saúde ou no Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador ou no Serviço de Vigilância à Saúde do Trabalhador, da Secretaria Estadual de 
Saúde, ou, na inexistência dos órgãos citados, no Serviço de Vigilância à Saúde do SUS, onde 
a empresa está situada.

3 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA 
COFINS – AUTOPEÇAS PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e 
veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 
84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 
da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou 
conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep e da 
Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos 
I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de junho/2020. IOF PESSOAS OBRIGADAS: 
Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas 
operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; 
seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; 
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de 
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicaçõesemfundos 
de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen 
que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre 
outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio de 
junho/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

6 SALÁRIOS PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de junho/2020.

7 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET
PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de direito público da administração direta, 
autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações 
internacionais, até que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de 
implantação do eSocial). FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de 
empregados, no mês de junho/2020. OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para 
fins de pagamento do Seguro-desemprego deverão ser prestados: a) até o dia anterior ao início 
das atividades do trabalhador; b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do 
registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas 
ocorridas a partir da competência janeiro/2020 passa a ser cumprida por meio do eSocial, 
em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que 
compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho 
temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de 
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o 
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de 
trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias 
após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de 
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se 
tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final 
inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 
meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, 
urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico. FATO 
GERADOR: Remuneração do mês de junho/2020. OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja 
recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com as informações à Previdência 
Social, e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o 
arquivo Gfip deverá ser transmitido com Ausência de Fato Gerador, no Código 115.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.

7 REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS
PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, no caso de não haver 
sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações 
e retificações no mês de junho/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – 
Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá 
remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, 
dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia.
Os Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias 
úteis.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores 
domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de 
junho/2020.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) PESSOAS 
OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de junho/2020.
OBSERVAÇÕES:ODAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor 
devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico https://
portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento: a) 8% a 
11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico; b) 8% de contribuição 
patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico; c) 0,8% de contribuição social para 
financiamento do seguro contra acidentes do trabalho; d) 8% de recolhimento para o FGTS; e) 
3,2% destinados ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa 
causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e f) Imposto de Renda retido na fonte, 
se incidente. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital 
próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de junho/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas 
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre 
seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de junho/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) 
PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, 
com exceção das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros 
contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de junho/2020. OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte 
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos 
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador 
autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado como sociedade 
unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário 
internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 
durante o mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado. 

14 EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das 
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas 
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar aCPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas aos meses de fevereiro, março, abril e maio/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da 
transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

15 CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR – 1º TRIMESTRE/2020 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede 
no País, detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e direitos 
possuídos fora do território nacional, que totalizaram, em 31-3-2020, montante igual ou superior 
ao equivalente a US$ 100.000.000,00, ou o seu equivalente em outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração de Capitais 
Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Bacen na internet, no endereço eletrônico 
www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o expediente seja encerrado 
antes das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas do primeiro dia útil subsequente.
CIDE – COMBUSTÍVEL PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou 
jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas: a) detentoras 
de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas 
signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes 
ou domiciliados no exterior; b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos 
e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no 
exterior; e c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer 
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. FATO GERADOR: Pagamento, 
crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de junho/2020, a residentes ou 
domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos 
contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência técnica 
(serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de 
assistência administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e 
licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de junho/2020. OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o 
primeiro dia útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de abril, maio e 
junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
DCTFWEB – MENSAL PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, 
inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem negócios em nome próprio, as entidades 
de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, 
os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor 
rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física 
e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, 
inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de junho/2020. OBSERVAÇÕES: Este prazo 
deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 
1.863 RFB/2018 com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º 
Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de R$ 4.800.000,00, no ano-calendário 
de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar 
informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou 
isentos: a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão 
de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91; b) pessoas jurídicas responsáveis pela 
retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL; c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento 
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB); d) produtor rural pessoa jurídica 
e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta 
proveniente da comercialização da produção rural; e) associações desportivas que mantenham 
equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento 
de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos 
desportivos; f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de 
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos; 
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer 
modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que mantenha 
equipe de futebol profissional; e h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram 
rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de 
terceiros.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes 
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo 
Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As 
entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de junho/2020, exceto nas hipóteses previstas 
nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º 
dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do 
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou 
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de junho/2020. OBSERVAÇÃO: Este prazo 
deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação 
do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas 
físicas equiparadas a empresas. FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do 
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou 
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do 
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas 
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do 
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
IOF PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica 
que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicaçõesemfundos de investimentos administrados por outra instituição; 
e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo 
financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio de 
julho/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de julho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, 
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, 
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do 
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos 
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento 
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento 
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados 
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e 
empréstimo. FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL PESSOAS OBRIGADAS: Produtor 
rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o adquirente, o 
consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do 
produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da 
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa 
física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA PESSOAS OBRIGADAS: Empresas 
que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição 
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, 
inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no 
mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das 
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações, 
entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; 
sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de 
edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes 
à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, 
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando 
prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à 
alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de 
junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência junho/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf 
pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO 
– BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, 
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, 
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, 
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra 
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, 
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos 
Financeiros.
IR/FONTE PESSOASOBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos 
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive 
rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos 
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador 
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, 
que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente 
sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que 
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos 
de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento 
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento 
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados 
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e 
empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV PESSOAS
OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da 
CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito 
do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 
10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep 
e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem 
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes 
dessas operações, recebidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO:Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 
SIMPLES NACIONAL PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte 
que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de junho/2020.

21 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as 
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive 
na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro, março, abril e maio/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

23 IOF PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica 
que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicaçõesemfundos de investimentos administrados por outra instituição; 
e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição doouro, ativo 
financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio de 
julho/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de julho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

24 COFINS – DEMAIS EMPRESAS PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições 
financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IPI – DEMAIS PRODUTOS PESSOASOBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais 
e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas 
pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO
PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as 
cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da
Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 
30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da 
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle 
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais 
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no 
mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

31 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, desde que 
autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de junho/2020 dos empregados admitidos em 
maio/2020 que não contribuíram no ano de 2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e 
acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de 
junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU 
QUOTA ÚNICA PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com 
base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da
Lei 9.430/96), obtidos no 2º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA 
ÚNICA
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do 
lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da 
contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2020, devidamente ajustado na forma da 
legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil 
que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, 
ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita 
de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que 
envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física 
ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada 
entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor 
recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar 
pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ANO-CALENDÁRIO DE 2019 – 
TRANSMISSÃO AO SPED PESSOASOBRIGADAS: AECDdeve ser transmitida pelas pessoas 
jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação 
comercial, EXCETO: a) os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas; b) as 
inativas, assim consideradas aquelas que não tenham realizado, durante o ano-calendário, 
atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no 
mercado financeiro ou de capitais as quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas 
na legislação específica; c) as imunes e isentas que auferiram receitas, doações, incentivos, 
subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja 
inferior a R$ 4.800.000,00 no ano-calendário a que se refere a ECD, ou valor proporcional ao 
período;
d) as tributadas com base no lucro presumido que mantêm a escrituração do livro Caixa e não 
distribuíram parcela de lucros ou dividendos sem incidência do
IR/Fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do IRPJ apurado, diminuída dos 
impostos e contribuições a que estiverem sujeitas; e) as optantes pelo Simples Nacional, desde 
que não tenham recebido aporte de capital de investidor anjo, conforme artigos 61-A a 61-D da 
Lei Complementar  123/2006.
FATO GERADOR: Fatos contábeis ocorridos no período de 1-1 a 31-12-2019.
OBSERVAÇÃO: A Sociedade em Conta de Participação (SCP) enquadrada nas hipóteses de 
obrigatoriedade de apresentação da ECD deve apresentá-la como livros próprios ou livros 
auxiliares do sócio ostensivo.
ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – EXERCÍCIO DE 2020 – ANO-CALENDÁRIO 
DE 2019 – TRANSMISSÃO AO SPED  PESSOAS OBRIGADAS: Todas as pessoas 
jurídicas, inclusive imunes e isentas, tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado, 
exceto as optantes pelo Simples Nacional e as inativas. Caso a pessoa jurídica tenha 
Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir 
sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de 
cada SCP.
OBSERVAÇÃO: A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) deve ser transmitida de forma centralizada 
pela matriz.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 2ª QUOTA PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2020, 
ano-calendário de 2019, e optaram pelo recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
PESSOAS OBRIGADAS: Administradoras de fundos de investimento imobiliário.
FATO GERADOR: Rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos fundos de investimento 
imobiliário no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de junho/2020, em operações na bolsa de valores, 
de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de 
bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais 
como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou 
imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as espécies 
de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado 
ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou 
não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais 
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto 
quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito 
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos 
provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio 
consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, 
missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês 
de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira 
mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto calculado sob a 
forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram 
ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que 
optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da 
Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas e 
resultados obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, 
na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB
PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem 
realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não forem realizadas em exchange, 
sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 
30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica 
que realizar quaisquer das seguintes operações com criptoativos: compra e venda, permuta, 
doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da exchange, 
cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que 
impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, 
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, 
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do 
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos 
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de julho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS
PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o 
licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território 
nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, nas 
áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês 
de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES PESSOAS OBRIGADAS: 
Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no 
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que 
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes 
despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações 
constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta  1.908 RFB/
SCS/2012.
NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas 
Dinâmicas.
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JARDIM PERNAMBUCO S.A.
CNPJ nº 19.343.732/0001-02

Balanços patrimoniais em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Notas explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. Jardim Pernambuco 
S.A., controladora da Office Total S.A., é uma S.A. de capital fechado consti-
tuída em 29/11/13, inicialmente com a denominação social de Sanortep Par-
ticipações Ltda. de acordo com a Ata de Assembleia Geral de Transforma-
ção realizada em 17/03/14. A Cia. tem por objetivo a participação em outras 
sociedades como sócia, acionista ou quotista. Em 15/09/16, foi aprovada a 
emissão de 13.515.000 novas ações ordinárias e nominativas, sem valor no-
minal, pelo preço de emissão de R$1,00 para cada ação, perfazendo um valor 
de R$ 13.515, o qual foi integralmente subscrito e integralizado pelo ETNA 
LBO V FIP. Com isso o capital social passa de R$ 31.100 para R$ 44.615. 
Controlada direta Office Total S.A.: Há 24 anos a controlada direta Office 
Total atua no mercado com outsourcing de impressão e soluções para gestão 
e controle de documentos. Com 300 colaboradores e equipe técnica própria, a 
empresa possui mais de 1.000 clientes em diferentes regiões do Brasil, sendo 
reconhecida pela sua excelência operacional na prestação de seus serviços. 
Com amplo portfólio de produtos, atualmente a controlada direta Office Total 
é a terceira maior empresa independente do setor no país. Reestruturação
societária – Controlada direta Office Total S.A.: Em 31/08/19, conforme de-
liberado pela AGE, foram aprovadas as incorporações da Solution Automação 
Empresarial Ltda. e Doc Provider Soluções e Serviços Ltda. pela controlada 
direta Office Total S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorpora-
ção. A incorporação está inserida em um projeto de simplificação da estrutura 
societária, devendo resultar em redução de custos de natureza operacional, 
administrativa e financeira das mesmas. Como resultado desta incorporação, 
a Solution Automação e a Doc Provider foram extintas de pleno direito e a 
controlada direta Office Total S.A. tornou-se sua sucessora. Os patrimônios 
líquidos da Solution Automação Empresarial Ltda. e da Doc Provider Soluções 
e Serviços Ltda. foram avaliados em 31/07/19, com base no valor contábil, 
pelo montante de R$ 5.657 e R$ 2.169 respectivamente, conforme Laudos 
de Avaliações Contábeis Para Fins de Incorporação, emitido por empresa 
independente especializada. Os acervos líquidos contábeis avaliados estão 
apresentados como segue: 
Ativo Solution Doc Provider
Caixa e equivalentes de caixa 1.649 608
Contas a receber de clientes 1.585 421
Estoques 2.446 630
Impostos a recuperar 5 1
Outros valores a receber 30 22
Imobilizado e intangível 3.836 1.535
Total Ativos Incorporados 9.551 3.217
Passivo
Fornecedores 2.840 915
Obrigações trabalhistas 899 100
Impostos a pagar 142 33
Outras contas a pagar 13 -
Total Passivos Assumidos 3.894 1.048
Acervo Líquido 5.657 2.169
O saldo do investimento e de valores a receber e a pagar da Solution Automa-
ção Empresarial Ltda. e Doc Provider Soluções e Serviços Ltda. junto à Office 
Total S.A. foram eliminados no processo de incorporação. 2. Base de apre-
sentação das demonstrações contábeis: Declaração de conformidade: 
Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pro-
nunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos 
pelo CPC e aprovados pelo CFC. As demonstrações contábeis foram aprova-
das pela Diretoria em 21/05/20. Base de elaboração: Foram elaboradas com 
base no custo histórico, exceto se mencionado ao contrário nas práticas con-
tábeis descritas a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor no-
minal das contraprestações pagas em troca de ativos. Moeda funcional e de 
apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Cia. são 
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual ela 
atua (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis são apresentadas em 
milhares de reais (Reais - R$ mil), a moeda funcional da Cia. Consolidação: 
Foram elaboradas de acordo com os princípios de consolidação previstos na 
Lei das S.A. e segundo os critérios estabelecidos no CPC 36 e IAS 34, abran-
gendo as informações das investidas na tabela a seguir, cujos exercícios sociais
são coincidentes em relação ao da controladora: Participação %
Descrição 2019 2018
Office Total S.A. 69,35% 80,13%
Processo de consolidação: A controladora exerce controle direto na Office 
Total e indireto na empresa Office Plotter Ltda. conforme quadro a seguir:

2019 2018
Controlada direta Direta Indireta Direta Indireta
Office Total S.A. 69,35% - 80,13% -
Office Plotter - 99,99% - 99,99%
Na consolidação foram eliminadas as participações da controladora nos patri-
mônios líquidos das controlada diretas, bem como os saldos de ativos e pas-
sivos, receitas, custos, despesas e lucros não realizados, decorrentes de tran-
sações efetuadas entre Cias.. Os exercícios sociais das controlada diretas são 
coincidentes com os da controladora e as políticas contábeis foram aplicadas 
de forma padronizada nas Cias. consolidadas. Não há diferença entre o patri-
mônio líquido e resultado consolidado, constantes nas informações consolida-
das, preparadas de acordo com as IFRS e as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, e o patrimônio líquido e resultado da controladora, constantes nas infor-
mações individuais preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Deste modo, a Cia. optou por apresentar estas informações individu-
ais e consolidadas em um único conjunto. Em 28/02/19, o Grupo Office adqui-
riu 100% da Docprovider Soluções e Solution Automação, incorporadas em 
31/08/19 e, em dezembro de 2019, o Grupo Office adquiriu 80% da Bird Solu-
tion. 3. Sumário das principais práticas contábeis: a) Caixa e equivalentes 
de caixa: Incluem caixa, contas bancárias e aplicações financeiras com liqui-
dez imediata e com baixo risco de variação no valor, sendo demonstrados pelo 
custo, acrescido dos juros auferidos. Seus rendimentos são registrados no 
resultado do exercício. b) Contas a receber de clientes: Avaliadas pelo mon-
tante original dos serviços prestados, deduzidas das perdas esperadas para 
créditos de Líquidação duvidosa, a qual é constituída quando existe uma evi-
dência objetiva de que a Cia. não será capaz de cobrar todos os valores a ela 
devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. A Adminis-
tração da Cia. efetua análise individual de sua carteira de recebíveis para de-
terminar os valores de Líquidação duvidosa. A provisão é considerada sufi-
ciente para a Cob. de eventuais prejuízos na realização de valores a receber 
de clientes e outros créditos, levando em consideração a análise das opera-
ções em aberto, das garantias existentes e dos riscos específicos apresenta-
dos. c) Partes relacionadas: Incluem as transações realizadas entre a Con-
troladora e suas controladas, bem como com aquelas nas quais a Controlado-
ra mantém investimentos relevantes, em condições similares àquelas pratica-
das com partes independentes. d) Estoques: Demonstrados ao custo médio 
de aquisição, inferior aos valores de reposição ou realização. O custo médio é 
determinado usando o método da média ponderada móvel. e) Outros ativos 
circulantes e não circulantes: Apresentados ao valor de custo ou de realiza-
ção, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 
auferidos. f) Investimentos: Incluem os investimentos permanentes e rele-
vantes em controladas, avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O 
ágio resultante da aquisição de investimento, posteriormente incorporado, é 
demonstrado no investimento e refere-se ao montante apurado em conformi-
dade com as práticas contábeis aceitas. O ágio é medido pelo custo, deduzido 
das perdas por redução ao valor recuperável, quando houver. g) Imobilizado: 
Móveis e utensílios, máquinas e equipamentos e demais ativos permanentes, 
estão demonstrados ao valor de custo, deduzido de depreciação e perda por 
redução de valor recuperável. A depreciação é reconhecida com base na vida 
útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo 
menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A 
vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revi-
sados nas datas dos balanços, sendo o efeito de quaisquer mudanças nas 
estimativas contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado 
após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes 
do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de 
um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores rece-
bidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. h)
Intangível: Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resul-
tantes de direitos contratuais ou de outros direitos legais. A Cia. possui regis-
trados os contratos vigentes na data da aquisição ao custo de aquisição dedu-
zido dos valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas 
vidas úteis. i) Redução ao valor recuperável de ativos: O imobilizado e ou-
tros ativos não circulantes são revisados anualmente para identificar evidên-
cias de perdas não recuperáveis ou, ainda, sempre que eventos ou alterações 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há 
perda. Quando há perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor 
contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço 
líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos 
são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa 
identificáveis separadamente. Em 31/12/19 e 2018, não foram identificadas 
situações que requeressem a constituição de provisão para perdas. j) Arren-
damentos: A Cia. avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou 

contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de contro-
lar o uso de um ativo identificado por período de tempo em troca de contra-
prestação. Arrendatário: A Cia. aplica uma única abordagem de reconheci-
mento e mensuração para os arrendamentos. A Cia. reconhece os passivos 
de arrendamento para efetuar pagamentos e ativos de direito de uso que re-
presentam o direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de uso: 
A Cia. reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamen-
to (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os 
ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer de-
preciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustado 
por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos 
ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhe-
cidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos. Os 
ativos de direito de uso são depreciados linearmente. Passivo de arrenda-
mento: Na data de início do arrendamento, a Cia. reconhece os passivos de 
arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrenda-
mento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos 
do arrendamento incluem pagamentos fixos, pagamentos variáveis de arren-
damento que dependem de um índice ou taxa. Os pagamentos variáveis de 
arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são reconhecidos 
como despesas no período em que ocorre o evento ou condição que gera 
esses pagamentos. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrenda-
mento, a Cia. usa a sua taxa de empréstimo. Após a data de início, o valor do 
passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e 
reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. k) Ajuste a valor 
presente: A Cia. reconhece os ativos e passivos provenientes de operações 
de LP, bem como operações relevantes de curto prazo, caso consideradas 
relevantes em relação ao capital de giro e as demonstrações financeiras como 
um todo, ajustadas ao valor presente. O desconto a valor presente toma por 
base as taxas básicas de juros praticadas pela Cia. no curso de suas opera-
ções e os prazos das referidas transações. l) Empréstimos e financiamen-
tos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo 
valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequente-
mente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os va-
lores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de Líquidação é 
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os em-
préstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os 
empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a 
menos que a Cia. tenha um direito incondicional de diferir a Líquidação do 
passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. m) Provisões e 
outros passivos circulantes e não circulantes: As provisões são reconhe-
cidas quando a Cia. tem uma obrigação presente legal ou implícita de eventos 
passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para Líqui-
dar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. Os demais 
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conheci-
dos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar-
gos e das variações monetárias incorridas. n) IR e Contribuição Social: Pro-
visionados segundo o princípio da competência dos exercícios. A provisão 
para IR é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre 
o lucro tributável trimestral excedente a R$ 60 mil. A Contribuição Social é 
calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. o) Provisão para 
riscos trabalhistas e tributários: As provisões para ações judiciais, quando 
existentes, são reconhecidas quando a Cia. tem uma obrigação presente ou 
não formalizada como resultado de eventos passados, é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para Líquidar a obrigação e o valor possa 
ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presen-
te do desembolso esperado para Líquidar a obrigação, usando-se a taxa ade-
quada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São 
atualizados até a datas dos balanços pelos montantes estimados de provável 
desembolso de caixa, observada sua natureza e com base na opinião dos 
consultores jurídicos da Cia. p) Reconhecimento da receita: A receita pela 
prestação de serviços é reconhecida tendo como base a execução dos servi-
ços realizados até as datas dos balanços, de acordo com as medições efetu-
adas, compreendendo parcelas já faturadas e outras a faturar pelos serviços 
prestados. A receita é reconhecida na extensão em que for provável que be-
nefícios econômicos serão gerados para a Cia. e quando puder ser mensura-
da de forma confiável. A receita líquida é mensurada com base no valor justo 
da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e encargos 
sobre vendas. Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos im-
postos sobre vendas, exceto: • Quando os impostos sobre vendas incorridos 
na compra de bens ou serviços não forem recuperáveis perante as autorida-
des fiscais, hipótese em que são reconhecidos como parte do custo de aquisi-
ção do ativo ou do item de despesa, conforme o caso; • Quando os valores a 
receber e a pagar forem apresentados com o valor dos impostos sobre ven-
das. O valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é in-
cluído como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patri-
monial. q) Receitas e despesas financeiras: Representam juros e variações 
monetárias e cambiais decorrentes de aplicações financeiras, depósitos judi-
ciais, debêntures, credor pela concessão e provisão para manutenção. r) Apu-
ração do resultado e custo dos serviços prestados: O resultado das ope-
rações é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios e inclui 
os rendimentos, os encargos e as variações monetárias e cambiais, o índice e 
as taxas oficiais incidentes sobre os ativos e passivos circulantes e não circu-
lantes e, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de 
mercado ou de realização. s) Benefícios a funcionários e dirigentes: A Cia. 
possui apenas plano de participação nos lucros ou bônus, não possuindo pla-
nos de aposentadoria ou de outros benefícios pós-demissão ou aposentado-
ria. t) Uso de estimativas: As estimativas contábeis foram baseadas em fato-
res objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração, para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contá-
beis intermediárias. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premis-
sas incluem a vida útil do ativo imobilizado, perdas esperadas e provisão para 
riscos trabalhistas e tributários. A Líquidação das transações envolvendo es-
sas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos que estão registra-
dos, devido a imprecisões inerentes ao processo de cálculo. A Cia. revisa as 
estimativas e premissas, no mínimo, anualmente. u) Análise de recuperação 
de ativos de vida útil determinada: Na elaboração das demonstrações con-
tábeis, a Cia. analisa se existem evidências de que o valor contábil de um ativo 
não será recuperado. Caso sejam identificadas tais evidências, a Cia. estima 
o valor recuperável do ativo. O valor recuperável de um ativo é o maior valor 
entre: (i) o seu valor justo menos os custos que seriam incorridos para vendê-
-lo; e (ii) o seu valor de uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos de caixa 
descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo até o fim 
da sua vida útil. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu valor re-
cuperável, a Cia. reconhece uma redução do saldo contábil desse ativo (“im-
pairment” ou deterioração). Para os ativos registrados pelo custo, a redução ao 
valor recuperável é registrada ao resultado do exercício. Se o valor recuperável 
de um ativo não for determinado individualmente, é realizada análise do valor 
recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence. A Cia. não 
identificou indícios quanto à perda de recuperabilidade do valor de seus ativos 
em 31/12/19 e 2018. v) Resultado: O resultado é calculado mediante a divisão 
do resultado atribuível aos acionistas da Cia. pela quantidade de ações exis-
tentes durante o exercício; no entanto, a Cia. não possui ações com potencial 
de diluição. w) Dividendos: A proposta de distribuição de dividendos feita pela 
Administração da Cia. que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo 
mínimo obrigatório é registrado como passivo na Rubrica “Dividendos a pagar”, 
por ser considerada uma obrigação legal prevista nos atos estatutários da Cia. 
• Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e adotadas: NBC 
TG CPC 06 – R3/IFRS 16 – Arrendamento mercantil: A Cia. aplicou inicial-
mente a NBC TG 06/R3 (IFRS 16), em 1º/01/19, para contratos vigentes e no-
vos contratos, usando a abordagem retrospectiva modificada. Sob essa abor-
dagem, a informação comparativa não é exigida e o ativo de direito de uso é 
mensurado pelo mesmo valor do passivo de arrendamento. A Cia. analisou 
seus contratos de arrendamento operacional para identificar se eles continham 
ou não um arrendamento, de acordo com a NBC TG 06/R3 (IFRS 16). A norma 
define que um contrato é ou contém um arrendamento se o mesmo transmite o 
direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo, em 
troca de uma contraprestação. A Cia. aplicou a NBC TG 06/R3 (IFRS 16) ape-
nas para os contratos vigentes em 1º/01/19 e que foram previamente identifica-
dos como arrendamentos. A Cia. optou por adotar as isenções de reconheci-
mento previstas na norma para arrendamentos de curto prazo, que são contra-
tos com duração máxima de 12 meses e de baixo valor, que são contratos cujo 
valor justo do ativo identificado arrendado seja inferior a US$ 5 mil. Os impac-
tos significativos identificados pela adoção da NBC TG 06/R3 (IFRS 16) nos 
ativos e passivos da Cia. são decorrentes dos contratos de arrendamento de 
imóveis utilizados pela controlada Office total. Adicionalmente, a NBC TG 06/
R3 (IFRS 16) substitui a despesa linear de arrendamento operacional pelo cus-
to de depreciação de ativos objetos de direito de uso desses contratos e pela 
despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas de
captação vigentes à época da contratação dessas transações. A natureza e 

impacto das mudanças resultantes da adoção desta nova norma são descritas 
a seguir:

Consolidado

Balanço Patrimonial

Sem IFRS 16 Com IFRS 16
(NBC TG 06/R3) (NBC TG 06/R3)

31/12/18 Ajustes 01/01/19
Direito de uso (Ativo) - 3.462 3.462
Depreciação Acumulada (Ativo) - (892) (892)
Arrendamento (Passivo) - (2.702) (2.702)
Juros sobre arrendamento (Passivo)                     - (132) (132)
ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 
23 – Uncertainly over Income Tax Treatments): Esta interpretação escla-
rece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 
32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa 
circunstância, a Cia. deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou 
diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em 
lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, 
créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta 
interpretação. A Administração da Cia. conduziu análises dos tratamentos fis-
cais que poderiam gerar incertezas na apuração dos tributos sobre o lucro, 
acessando seus consultores legais internos e externos a fim de identificar 
esses tratamentos, assim como mensurá-los e reavaliar aqueles que poten-
cialmente poderiam expor a Cia. à riscos materialmente prováveis de perda. 
Ao concluir esses estudos, a Administração da Cia. avaliou que nenhuma das 
posições relevantes adotadas pela Cia. não sofreram alteração quanto ao jul-
gamento da probabilidade de perdas geradas por eventuais questionamentos 
por parte das autoridades tributárias. • Novas normas ainda não vigentes: A
lista a seguir traz novas normas e/ou revisões emitidas e não adotadas até o 
exercício findo em 31/12/19: a) Alterações nas referências à estrutura con-
ceitual nas normas IFRS (CPC 00 R2): Válidas a partir de 1º/01/20; b) Defi-
nição de negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3): Ainda não aprovado pelo 
CPC e CVM; c) Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e 
CPC 23/IAS 8): Ainda não aprovado pelo CPC e CVM; d) IFRS 17 Contratos 
de Seguros: Ainda não aprovado pelo CPC e CVM. Essas normas alteradas 
e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas da Cia. 
4. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 1 - 3.152 1.385
Aplicações Financeiras - - 5.029 4.247

1 - 8.181 5.632
As aplicações financeiras referem-se a recursos aplicados em fundos de in-
vestimentos de renda fixa que apresentam liquidez imediata e risco insignifi-
cante de perda, com rendimentos próximos à taxa SELIC.

 Controladora  Consolidado 
5. Contas a receber de clientes 2019 2018 2019 2018
Duplicatas a receber de clientes - - 17.838 17.091
Provisão para perdas esperadas - - (6.432) (9.161)

- - 11.406 7.930
A Controlada direta Office Total S.A. constituiu provisão para perdas espera-
das para as contas a receber de clientes vencidas há mais de 180 dias, que 
em 31/12/19 totalizavam R$ 6.432 (R$ 9.161 em 2018) tendo como base a 
expectativa de realização, exceto para transações com partes relacionadas 
e órgãos públicos.
Composição por vencimento dos valores de contas a receber de clientes:

 Controladora  Consolidado 
2019 2018 2019 2018

Vincendas - - 7.159 5.660
Vencido Até 30 dias - - 1.139 1.149
Vencido Até 60 dias - - 584 344
Vencido Até 90 dias - - 122 267
Vencido Até 120 dias - - 90 154
Vencido Até 180 dias - - 75 354
Vencido Até 360 dias - - 536 583
Vencido Superior a 360 dias - - 8.133 8.580

- - 17.838 17.091
A movimentação da provisão para perdas esperadas é como segue:

 Controladora  Consolidado 
2019 2018 2019 2018

Saldos iniciais - - 9.161 7.790
Adições - - 4.610 2.408
Baixas - - (7.339) (1.037)
Saldos finais - - 6.432 9.161
6. Estoques  Controladora  Consolidado 

2019 2018 2019 2018
Máquinas e equipamentos para revenda - - 14.846 9.100
Provisão de Perda em estoque - - (2.466) (2.315)

- - 12.380 6.785
7. Impostos a recuperar  Controladora  Consolidado 

2019 2018 2019 2018
IRRF s/ Aplicação Finan A Recuperar - - 78 8
IRRF a Recuperar - - 41 22
IRPJ e CSLL A Recuperar - - 353 34
PIS a Recuperar - - 59 2
COFINS a Recuperar - - 269 10
ICMS a Recuperar - - 138 6
ISS a Recuperar - - 28 -
INSS a Recuperar - - 235 1
ICMS a Recuperar Macae - - 20 -
INSS A Recuperar - - 18 142
COFINS Pago A Maior - - - 44
Saldo negativo 77 77 77 77

77 77 1.316 346
8. Outros valores a receber  Controladora  Consolidado 

2019 2018 2019 2018
Adiantamento a Funcionários/Sócios - - 219 40
Adiantamento a Fornecedores - 1 188 246
Despesas Antecipadas - - 502 30
Depósitos Judiciais - - 11 11

- 1 920 327
9. Operações com partes relacionadas: Referem-se aos valores a receber jun-
to a sua controlada direta indireta Office Plotter Impressoras e Copiadoras para 
Grandes Formatos Ltda., e valores a pagar ao sócio referentes ao contrato de 
mútuo celebrado, cujo vencimento ocorrerá no decorrer dos próximos exercícios.

 Controladora  Consolidado 
Ativo 2019 2018 2019 2018
Office Plotter - - - -
Transações C/ Parte Relacionada - - 2.857 1.339

- - 2.857 1.339
Passivo
Transações C/ Parte Relacionada - - 1.995 4.243

- - 1.995 4.243
As transações que a Cia. efetua com partes relacionadas têm bases seme-
lhantes àquelas realizadas com terceiros, considerando-se os volumes, pra-
zos e riscos envolvidos. 

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 78 78 34.203 21.020
Caixa e equivalentes de caixa 4 1 - 8.181 5.632
Contas a receber de clientes 5 - - 11.406 7.930
Estoques 6 - - 12.380 6.785
Impostos a recuperar 7 77 77 1.316 346
Outros valores a receber 8 - 1 920 327
Não circulante 29.405 25.400 80.617 53.245
Operações com partes relacionadas 9 - - 2.857 1.339
IR e contribuição social diferido 21 - - 4.281 -
Investimentos 10 29.405 25.400 - -
Imobilizado 11 - - 26.684 18.543
Direitos de uso 15 - - 2.571 -
Intangível 12 - - 44.224 33.363
Total do ativo 29.483 25.478 114.820 74.265
Passivo e patrimônio líquido Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 3 1 29.505 11.507
Fornecedores 13 3 1 8.266 4.951
Empréstimos e financiamentos 14 - - 10.622 3.167
Arrendamento a pagar 15 - - 1.365 -
Obrigações trabalhistas 16 - - 5.522 2.155
Impostos a pagar 17 - - 1.303 908
Outras contas a pagar 18 - - 2.427 326
Não circulante - - 42.702 30.984
Empréstimos e financiamentos 14 - - 21.695 19.695
Arrendamento a pagar 15 - - 1.206 -
Operações com partes relacionadas 9 - - 1.995 4.243
Contas a pagar 21 - - 14.536 2.503
IR e Contribuição Social diferido 20 - - 203 1.606
Impostos a pagar 17 - - 1.767 2.373
Provisão para contingências 19 - - 1.300 564
Patrimônio Líquido 22 29.480 25.477 42.613 31.774
Capital social 44.615 44.615 44.615 44.615
Prejuízos acumulados (15.135) (19.138) (15.135) (19.138)

29.480 25.477 29.480 25.477
Participação dos não controladores - - 13.133 6.297
Total do passivo e patrimônio líquido 29.483 25.478 114.820 74.265

Demonstrações do resultado em 31/12/19 e 2018  
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita operacional, líquida 23 - - 85.232 57.777
Custos dos serviços prestados 24 - - (26.457) (19.406)
Lucro bruto - - 58.775 38.371
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 25 (2) (2) (49.762) (32.895)
Resultado de Equivalência Patrimonial 10 b) 5.800 1.914 - -
Reversões (provisões) operacionais - - (1.016) 455
Perdas esperadas - - 2.792 (1.174)
Perda com ajuste de estoque 6 - - (151) (416)
Perdas com participação societária 26 (1.795) - - -
Outras receitas operacionais, líquidas 27 (1) - (1.740) 2.291
Lucro líquido antes do resultado financeiro 4.002 1.912 8.898 6.632
Resultado Financeiro Liquido 28 1 5 (4.798) (4.097)
Participação nos lucros e resultados - - (1.800) -
Lucro líquido antes do IR e da 
 contribuição Social 4.003 1.917 2.300 2.535
IR e Contribuição Social
Corrente 29 - (1) 214 (413)
Diferido 29 - - 5.887 268
Lucro líquido do exercício 4.003 1.916 8.401 2.390
Participação dos controladores 4.003 1.916 4.003 1.916
Participação dos não controladores - - 4.398 474
Quantidade de ações no fim do exercício 
 (em milhares) 44.615 44.615 44.615 44.615
Lucro básico por mil ações de capital - R$ 0,09 0,043 0,19 0,05

Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
 Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício 4.003 1.916 8.401 2.390
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 4.003 1.916 8.401 2.390
Total do resultado abrangente atribuível a:
Participação dos acionistas controladores 4.003 1.916 4.003 1.916
Participação dos acionistas não controladores - - 4.398 474

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em MR$)
Atribuível aos acionistas 

da Controladora
Partici-

pação de

Capital
social

(Prejuízos)/
lucros  

líquidos 
acumulados Total

acionistas
não  

controla-
dores Total

Saldos em 31/12/17 44.615 (20.913) 23.702 5.865 29.567
Lucro líquido do exercício - 1.916 1.916 474 2.390
Outros - (141) (141) (42) (183)
Saldos em 31/12/18 44.615 (19.138) 25.477 6.297 31.774
Lucro líquido do exercício - 4.003 4.003 4.398 8.401
Movimentação líquida 
 de não controladores - - - 2.438 2.438
Saldos em 31/12/19 44.615 (15.135) 29.480 13.133 42.613

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2019

2018
(Re-

classi-
ficado) 2019

2018
(Reclas-

sifica-
do)

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
Lucro líquido do exercício 4.003 1.916 8.401 2.390
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo 
de caixa das atividades operacionais:
Depreciação e Amortização - - 12.635 4.263
Equivalência patrimonial (5.800) (1.914) - -
Perda com ajuste de estoque - - 151 (416)
Baixa de ativo imobilizado - - 1.361 10.661
Provisão (reversão) para perdas 
esperadas - - (2.729) 1.157
Amortização direitos de uso - IFRS16 - - 892 -
Provisão para contingências - - 736 (78)
Outros - 26 - -

(1.797) 28 21.447 17.977
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes, líquido - - (747) (2.231)
Estoques - - (5.746) 913
Impostos a recuperar - (31) (970) 1.290
Outros valores a receber 1 - (592) 960
Fornecedores 2 - 3.315 1.099
Impostos a pagar - - (211) (1.303)
Obrigações trabalhistas - - 3.367 (138)
Contas a pagar - - 12.033 (928)
Outras contas a pagar - - 483 (460)
IR e contribuição social - - (5.684) (267)
Diversos - - - 2.500
Caixa líquido (consumido ) gerado 
 pelas atividades operacionais (1.794) (3) 26.695 19.412
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de ativo imobilizado e intangível - - (26.086) (16.537)
(Aquisição) baixa de investimentos - - (5.427) 910
Perdas nos investimentos 1.795 - - -
Caixa líquido gerado ( consumido) 
 pelas atividades de investimento 1.795 - (31.513) (15.627)
Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento:
Pagamento e juros - IFRS 16 - - (760) -
Aumento de capital - - 2.438 -
Partes relacionadas - - (3.766) 1.732
Empréstimos e financiamentos - - 9.455 (3.772)
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades de financiamento - - 7.367 (2.040)
Aumento líquido/(redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa 1 (3) 2.549 1.745
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício - 3 5.632 3.887
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
exercício 1 - 8.181 5.632
Aumento líquido/(redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa 1 (3) 2.549 1.745
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10. Investimentos: a) Informações sobre os investimentos em 2019 e 
2018 estavam assim apresentados: 
Exercício de 2019 Participação

(%)
Total de 

Ativos
Capital
Social

Patrimônio
Líquido

Lucro 
Líquido

Office Total S.A. 69,35% 104.226 67.151 42.200 8.265
Exercício de 2018 Participação

(%)
Total de 

Ativos
Capital
Social

Patrimônio
Líquido

Lucro 
Líquido

Office Total S.A. 80,13% 74.461 66.713 31.697 2.388
b) Movimentação dos investimentos mantidos pela Controladora em con-
trolada diretas e coligadas em 2019 e 2018 estavam assim apresentados:

Saldos 
em Equivalência Perda de Saldos em

Investimentos 2018 Patrimonial investimentos Ajustes 2019
Office Total S.A. 25.400 5.800 (1.795) - 29.405

25.400 5.800 (1.795) - 29.405
c) Movimentação dos investimentos mantidos pela Controladora em con-
trolada diretas e coligadas em 2018 e 2017 estavam assim apresentados:

Saldos 
em Equivalência Perda de Saldos em

Investimentos 2017 Patrimonial investimentos Ajustes 2018
Office Total 
S.A. 23.653 1.914 - (167) 25.400

23.653 1.914 - (167) 25.400
A Administração da controlada direta Office Total S.A. realizou no exercício 
de 2019, análise da recuperabilidade do montante de ágio registrado na aqui-
sição de participação de investimento e não foi identificada necessidade de 
constituição de provisão para redução do valor contabilizado. A metodologia 
utilizada para definir a rentabilidade da Cia. como sendo seu valor operacio-
nal, compreendeu o valor descontado do fluxo de caixa líquido futuro. Este 
fluxo é composto pelo lucro líquido após os impostos, acrescidos dos itens 
não caixa (depreciação e amortização) e deduzidos dos investimentos em ati-
vos operacionais. O período projetivo operacional do fluxo de caixa líquido 
é determinado levando-se em consideração o tempo que a Cia. levará para 
apresentar uma atividade operacional estável, ou seja, sem variação opera-
cional julgado relevante. O fluxo é trazido a valor presente utilizando-se uma 
taxa de desconto, que irá refletir o risco associado ao mercado. d) Combina-
ção de negócios – controlada direta Office Total S.A.: Para determinação 
dos critérios contábeis de registro das transações com a Solution Automação 
Empresarial Ltda. e Doc Provider Soluções e Serviços Ltda., foram observa-
dos os dispostos no CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios e o ICPC 09 
(R2) – Demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Os custos diretos 
relacionados à operação, foram registrados nas rubricas de despesas gerais 
e administrativas, e totalizaram aproximadamente R$35, substancialmente 
composto por despesas com honorários advocatícios, auditoria e outros servi-
ços de consultoria. Os ativos líquidos foram avaliados pela Administração da 
controlada direta e avaliadores independentes foram contratados para auxiliar 
na determinação dos seus valores justos. A metodologia adotada para a de-
terminação da mais valia, está descrita na Nota explicativa nº 1. Os ativos e 
passivos foram avaliados pelos profissionais independentes para fins de atri-
buição de valor justo e alguns se qualificaram para registro de acordo com os 
critérios do CPC 04 (R1) – Ativo Intangível. Em 31/08/19, a controlada direta 
Office Total S.A. incorporou a Solution Automação Empresarial Ltda. e Doc. 
Provider Soluções e Serviços Ltda. Os ativos adquiridos e passivos assumi-
dos a valor justo estão apresentados na Nota explicativa nº1. 
11. Imobilizado (Consolidado)

a) Composição
 Taxa 

Deprec.
(%)

Saldos 
em

2018
Adi-

ções Baixas
Depre-
ciação

Saldos 
em

2019
Móveis e Utensílios 10 110 207 - (26) 291
Veículos 20 81 54 - (82) 53
Máquinas e Equipamentos 33 17.825 15.493 (751) (9.304) 23.263
Mais / Menos valia 25 - 3.134 (610) - 2.524
Computadores e Periféricos  20 375 164 - (218) 321
Instalações 10 152 102 - (22) 232

18.543 19.154 (1.361) (9.652) 26.684
 Taxa 

Deprec.
(%)

Saldos 
em

2017
Adi-

ções Baixas
Depre-
ciação

Saldos 
em

2018
 Móveis e Utensílios 10 130 115 (127) (23) 95
 Veículos 20 259 131 (216) (93) 81
 Máquinas e Equipamentos 33 15.426 15.450 (10.304) (3.152) 17.420
 Computadores e Periféricos 20 562 408 (8) (168) 794
 Instalações 10 165 16 (6) (22) 153

16.542 16.120 (10.661) (3.458) 18.543
A controlada direta Office Total S.A. adota as taxas de depreciação definidas 
pela legislação fiscal, à exceção das máquinas e equipamentos, para as quais 
utiliza as taxas definidas em laudo. b) Redução ao valor recuperável de 
ativos (impairment): A controlada direta Office Total S.A. avalia periodica-
mente os bens do imobilizado, com a finalidade de identificar evidências que 
levem a perdas de valores não recuperáveis desses ativos ou ainda quando 
eventos ou alterações significativas indicarem que o valor contábil pode não 
ser recuperável. Se identificável que o valor contábil do ativo excede o valor 
recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do exercício. Até o mo-
mento não há indicativos da existência de redução do valor recuperável dos 
ativos da Cia., conforme previsto no CPC 01.
12. Intangível (Consolidado)

Taxa 
(%)

Saldos 
em

2018
Adi-

ções Baixas
Amor-

tização

Saldos 
em

2019
Carteira de Cliente 10 4.722 6.090 - (1.354) 9.458
Softwares 399 840 - (144) 1.095
Marcas e Patentes - 2 - - 2
Ágios aquisição de investimentos 28.242 5.427 - - 33.669

33.363 12.359 - (1.498) 44.224

Taxa 
(%)

Saldos 
em

2017
Adi-

ções Baixas
Amor-

tização

Saldos 
em

2018
Carteira de Cliente 10 5.509 - - (787) 4.722
Softwares - 417 - (18) 399
Ágios aquisição de investimentos 28.242 - - - 28.242

33.751 417 - (805) 33.363
• Para atribuição de valor ao intangível da carteira de clientes foi utilizado o 
Valor Presente Líquido do resultado futuro projetado sobre os contratos exis-
tentes à época da aquisição, no montante de R$ 13.960 (R$ 7.870 em 2018) e 
amortização R$ 1.354 (R$ 787 em 2018), no prazo definido em laudo efetuado 
por empresa especializada; • Para os valores referentes ágio de investimentos 
foi realizado teste de Impairment, que não apurou ajuste a ser realizado. • O 
ágio no montante de R$33.669 está representado por R$ 28.240 referentes 
a ágio na aquisição do Grupo OT em 2014 e R$ 5.427 referente a ágio na 
aquisição das empresas Doc Provider, Solution Automação e Bird Solution em 
2019. 13. Fornecedores (Consolidado): Esta rubrica refere-se à aquisição 
de máquinas e equipamentos de terceiros e demais insumos necessários para 
atender a atividade da Cia. no montante de R$ 8.266 (R$ 4.951 em 2018). 
14. Empréstimos e financiamentos (Consolidado)

Controladora Consolidado

Modalidade
Venci-
mento Taxas Mensais 2019 2018 2019 2018

Banco Santander 01/03/19 2,14% am - - - 974
Banco Santander 10/03/20 CDI + 0,32% am - - 5.114 -
Banco do Brasil a) 20/09/22 CDI + 0,25% am - - 25.889 21.414
Banco Bradesco 25/02/22 CDI + 0,28% am - 1.728 -
Banco ABC 24/05/19 CDI + 0,33% am - - - 781
(-) diferimento custo captação BB - - (414) (307)

- - 32.317 22.862
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Circulante - - 10.622 3.167
Não circulante - - 21.695 19.695

- - 32.317 22.862
a) O empréstimo e financiamento obtido junto ao Banco do Brasil S.A. teve 
como objetivo a captação de recursos efetuado pela controlada direta Office 
Total S.A. para financiar a aquisição das Empresas Solution Automação Em-
presarial Ltda. e Doc Provider Soluções e Serviços Ltda. 15. Arrendamento 
a pagar: O CPC 06 R2 (IFRS 16) introduz um modelo único de contabilização 
de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário 
reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o 
ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obriga-
ção de efetuar pagamentos do arrendamento referente locação de imóveis e 
veículos utilizados na operação, assim demonstrados:

Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Direito de uso - - 3.462 -
(-) Depreciação acumulada -  -  (892)   - 

- - 2.571 -
Passivo Controladora Consolidado
Arrendamentos a pagar 2019 2018 2019 2018
Circulante - - 1.365 -
Não circulante -  -  1.206  -

-  -  2.571  -
Passivo de arrendamento - - 3.462 -
Pagamento - - (892) -
Juros - - 132 -

- - 2.702 -
16. Obrigações trabalhistas Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Salários a Pagar - - 622 409
IRRFS/ Salário a Recolher - - 355 253
INSS a Recolher - - 456 263
FGTS a Recolher - - 151 88
Pensão Alimentícia a Pagar - - 6 3
Participação nos lucros e resultados - - 1.800 -
Contribuição Assistencial - - 1 1
Contribuição Confederativa - - - 1
Provisões de férias - - 2.131 1.137

- - 5.522 2.155
17. Impostos a pagar Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
ICMS a pagar - - 161 55
ISS a Pagar - - 85 15
Retidos de terceiros a pagar - - 14 21
IRPJ a pagar - - - 56
CSSL a pagar - - - 22
COFINS/faturamento a pagar - - 145 -
PIS S/faturamento a pagar - - 148 39
PIS/COFINS/CSSL a pagar - - 42 112
Parcelamentos - - 2.475 2.961

- - 3.070 3.281
Circulante - - 1.303 908
Não circulante - - 1.767 2.373

- - 3.070 3.281

18. Outras contas a pagar Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Adiantamento de Clientes - - 303 104
Outras contas a pagar - - 862 -
Outros - - 1.262 222

- - 2.427 326
19. Provisões para contingências: A Cia. é parte em diversos processos 
oriundos do curso normal dos seus negócios, para os quais foram constituídas 
provisões baseadas
na estimativa de seus consultores legais. Controladora Consolidado
Contingências 2019 2018 2019 2018
Trabalhistas - - 285 20
Fiscais - - 26 -
Cíveis - - 989 544

- - 1.300 564
A controlada direta Office Total S.A. possui o montante de R$ 295 (R$ 241 
em 2018) relativos a processos Cíveis com probabilidade de perda possível. 
20. IR e Contribuição Social diferido (Consolidado): O montante de R$ 
203 (R$ 1.606 em 2018), registrado como IR e contribuição social diferido foi 
apurado sobre a diferença temporária entres as bases contábeis e fiscais de 
ativos avaliados a valor de mercado no montante de R$ 13.170, decorrente da 
combinação de negócio oriunda da compra do grupo econômico, 
referente a carteira de clientes. Controladora Consolidado
21. Contas a pagar 2019 2018 2019 2018
Aquisição da Bird - - 4.577 -
Aquisição do Doc/Solution - - 9.166 -
Aquisição da Xsol - - 793 2.503

- - 14.536 2.503
a) Em outubro de 2016 a controlada direta Office Total S.A. adquiriu 100% do 
capital da Xsol Serviços Ltda., incorporada em abril/17, sendo parte do pa-
gamento efetuado à vista e restando um saldo a pagar de R$ 3.000 que será 
Líquidado em 5 anos; b) Em fevereiro de 2019 a controlada direta Office Total 
S.A. adquiriu 100% da Docprovider e da Solution Automação, incorporadas 
em setembro 2019, sendo parte do pagamento efetuado à vista e restando um 
saldo a pagar de R$ 9.166 que será Líquidado em 5 anos; c) Em dezembro de 
2019 a controlada direta indireta Office Plotter adquiriu 80% da Bird Solution, 
sendo parte do pagamento efetuado à vista e restando um saldo a pagar de 
R$ 4.577 que será Líquidado em 5 anos. 22. Patrimônio líquido: Capital 
social: Em 31/12/19, o capital social de R$ 44.615 (R$ 44.615 em 2018), é 
representado por 44.615.000 ações ordinárias e nominativas sem valor nomi-
nal. Prejuízos acumulados: A Cia. possui prejuízos acumulados até 31/12/19 
no montante de R$ 15.135 (R$ 19.138 em 2018). Movimentação líquida de 
não controladores: Em 28/02/19, os acionistas da Office Total S.A. delibe-
raram um aumento de capital na Cia. no montante de RS 2.438 mediante a 
emissão de 6.985.623 novas ações, totalmente subscritas e integralizadas 
pelo novo acionista ingressante no grupo. Em razão disto, houve um aumen-
to na participação dos minoritários no Capital Social da Office Total S.A. de 
19,87% para 30,65% e gerando assim (i) um ganho na participação societária 
de não controladores no valor de R$ 4.233 e (ii) uma perda com investimento 
da controladora no valor de R$ 1.795, resultando em um impacto total de R$ 
2.438 de movimentação líquida de não controladores provocado pelo preço de 
emissão correspondente a este aumento de capital.
23. Receita operacional, líquida Controladora Consolidado
Receita bruta de vendas 2019 2018 2019 2018
Receita de Venda - - 8.358 7.291
Receita de Locação - - 67.193 52.884
Receita de Serviço - - 21.086 4.903

- - 96.637 65.078
Dedução de Vendas
Dedução da Receita Bruta - - (1.462) (737)
Impostos s/ Vendas e Serviços - - (9.943) (6.564)

- - (11.405) (7.301)
Receita Líquida - - 85.232 57.777
24. Custos dos serviços prestados Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Suprimentos - - (4.447) (14.556)
Peças - - (22.010) (4.850)

- - (26.457) (19.406)
25. Despesa gerais e administrativas Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Salários - - (15.310) (11.660)
Benefícios - - (2.445) (2.327)
Encargos sociais - - (5.610) (4.053)
Concessionárias de serviços públicos - - (620) (458)
Aluguéis - - (948) (1.039)
Despesas comerciais - - (96) (77)
Serviços de terceiros (2) - (5.927) (5.199)
Impostos e taxas - - (1.258) (1.302)
Depreciação e amortização - (2) (14.137) (1.596)
Fretes e Carretos - - (1.693) (4.124)
Outras - - (1.719) (1.060)

(2) (2) (49.762) (32.895)
26. Provisões para perdas com
 investimentos Controladora Consolidado
Investimentos 2019 2018 2019 2018
Office Total S.A. 1.795 - - -

1.795 - - -
Em 28/02/19, os acionistas da Office Total S.A. deliberaram um aumento de 
capital na Cia. no montante de RS 2.438 mediante a emissão de 6.985.623 
novas ações, totalmente subscritas e integralizadas pelo novo acionista in-
gressante no grupo. Em razão disto, (i) a participação da Jardim Pernambuco 
no Capital Social da Office Total S.A. foi diluída de 80,13% para 69,35% e (ii) 
foi realizada perda  decorrente da variação no percentual de participação no 
investimento provocado pelo preço de emissão correspondente a este aumen
to de capital no valor de R$ 1.795. Controladora Consolidado
27. Outras receitas operacionais, líquidas 2019 2018 2019 2018
Créditos de PIS e COFINS sobre despesas operacionais - - 1.251 1.329
Venda de Máquinas e equipamentos - - 1.025 1.683
Perda títulos a receber - - (4.933) (299)
Outras (1) - 917 (422)

(1) - (1.740) 2.291
Representam os ganhos de capital na venda de bens do ativo imobilizado, incluin-
do a venda de máquinas e equipamentos utilizados em locação, partes, peças e 
demais equipamentos, adicionados aos resultados de equivalência patrimonial.
28. Resultado financeiro, líquido Controladora Consolidado
Despesas Financeiras 2019 2018 2019 2018
Despesas Bancárias - - (341) (375)
Juros S/ Empréstimos bancário - - (2.728) (2.782)
Variação Cambial - - (83) (13)
Juros Passivos - - (1.282) (241)
Outras despesas financeira - - (955) (883)

- - (5.389) (4.294)
Receita Financeira
Descontos Obtidos - - 38 19
Juros s/ duplicatas - - 277 87
Operação Financeira 1 5 276 91

1 5 591 197
Resultado Financeiro Liquido 1 5 (4.798) (4.097)
29. Despesa de IR e Contribuição Social: A despesa com IR Pessoa Jurí-
dica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) representa a 
soma dos impostos correntes. Impostos correntes: A provisão para Impostos 
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
– CSLL são apuradas de acordo com os critérios estabelecidos na legislação 
fiscal vigente.

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro antes do IR e CSLL - - 2.302 2.120
Adições / Exclusões - - (2.426) (3.731)
(=) Base de Calculo da Contribuição Social - - (124) (1.611)
Provisão para CSLL (Aliquota) (%) - 9 9 9
(=) Total - Contribuição Social devida - - - -
IR e CSLL Corrente - - 214 (413)
IR e CSLL Diferidos - - 5.887 268
As declarações de IR apresentadas durante os cinco últimos anos estão sujei-
tas à revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos estão igualmente su-
jeitos à revisão e eventual tributação, variando em cada caso o prazo de pres-
crição. Impostos Diferidos: O IRPJ e CSLL diferidos (“Impostos diferidos”) 
são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no fim de cada exercício 
entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações contá-
beis e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributá-
vel, incluindo saldo de prejuízos fiscais e base negativa, quando aplicável. A 
provisão para Impostos de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido – CSLL são apuradas de acordo com os critérios es-
tabelecidos na legislação fiscal vigente, tendo sido utilizado o regime de lucro 
presumido até 31/07/14 e após este período foi utilizado o regime de lucro real. 
O saldo de imposto diferido no consolidado em 31/12/19 é de R$5.887 (R$268 
em 31/12/18). 30. Instrumentos financeiros Análise de Sensibilidade: A
controlada direta Office Total S.A. possui exposição com relação às variações 
dos índices pós fixados que afetam tanto a receita financeira quanto a des-
pesa financeira. A mediana da expectativa de mercado, conforme dados reti-
rados no BACEN (Relatório Focus), com data-base em 24/01/20, indicavam:

Taxa efetiva verifi-
cada em 2019 (%)

Taxa efetiva estima-
da para 2020 (%)

CDI 5,97 4,25
TR - -
IGP-M 7,32 4,12
DÓLAR 4,03 4,10
Adicionalmente, a Administração da controlada direta Office Total S.A. efe-
tuou testes de sensibilidade para cenários adversos, deterioração das taxas 
em 25% ou 50% em relação ao cenário provável, para cada cenário e foram 
calculadas as receitas financeiras ou despesas financeiras não se levando em 
consideração a incidência de tributos. 
Desta forma, teríamos o seguinte demonstrativo de análise de sensibilidade: 

Operação

Fator 
de

risco

Cenário
prová-

vel

Cenário
I - deterio-

ração de 
25%

Cenário
II - deterio-

ração de 
50%

Ativos
Indexador CDI 4,25% 5,31% 6,38%
Aplicações financeiras
R$ 5.029 em 31/12/19 (Nota nº 4)  214 267 321
Passivos
Indexador CDI 4,25% 5,31% 6,38%
Emprestimos
R$ 33.731 em 31/12/19 (Nota nº 14) 1.434 1.792 2.150
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determina-
dos com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de 
valorização apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou me-
todologia de estimativa poderão ter um efeito diferente nos valores estima-

dos de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração da controlada 
direta Office Total S.A. entende que o valor contábil dos instrumentos finan-
ceiros equivale, aproximadamente, a seu valor de mercado. Em 31/12/19 e 
2018, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir: • Caixa
e bancos: estão apresentados ao seu valor de mercado, que equivale ao 
seu valor contábil; • Contas a receber de clientes: são classificadas como 
mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, 
sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, quando aplicável; 
• Outras contas a pagar: decorrem de transações realizadas com terceiros 
para aquisição de serviços, matérias-primas com preços praticados a valores 
de mercado; • Derivativos: em 31/12/19 e 2018, a Cia. não possui quais-
quer operações estruturadas com derivativos, contratos a termo, operações 
de swap, opções, futuros ou mesmo operações de derivativos embutidos em 
outros produtos, de forma que não há qualquer risco associado às políticas de 
utilização de instrumentos financeiros derivativos. Cia. apresenta exposição 
aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: • Risco 
de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado. As informações abaixo 
apresentam informações sobre a exposição da Cia. a cada um dos riscos 
mencionados, os objetivos da Cia., políticas e processos para mensuração 
e gerenciamento de risco e o gerenciamento de capital da Cia. Divulgações 
quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações contá-
beis. Estrutura do gerenciamento de risco: As políticas de gerenciamento 
de risco da Cia. são estabelecidas para identificar os riscos enfrentados pela 
Cia., para definir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar 
riscos e aderências aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de 
riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e nas atividades da Cia. Risco de crédito: Risco de crédito é 
o risco de prejuízo financeiro da Cia. caso um cliente ou contraparte em um 
instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que 
surgem principalmente dos recebíveis da Cia. de clientes. Historicamente, a 
Cia. não tem sofrido perdas relevantes decorrentes da falta de cumprimento 
de obrigações financeiras por parte de seus clientes. Risco de liquidez: Risco 
de liquidez é o risco de a Cia. encontrar dificuldades em cumprir com as obri-
gações associadas com seus passivos financeiros que são Líquidados com 
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Cia. na 
Administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha 
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condi-
ções normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de 
prejudicar a reputação da Cia. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco 
que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas 
de juros têm nos ganhos e perdas da Cia. O objetivo do gerenciamento de 
risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, 
dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo aperfeiçoar o retorno. 
Mensuração dos instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da 
Cia. estão mensurados ao custo amortizado. Os valores justos dos instru-
mentos financeiros da Cia. são equivalentes aos seus valores contábeis. 31.
Seguros (não auditado): É política da Administração manter Cob. de seguros 
por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, con-
siderando a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores 
de seguros. 32. Eventos Subsequentes (Consolidado): A administração da 
controlada direta Office Total S.A., ainda antes de tomar conhecimento da 
decretação de Pandemia pela OMS, instalou um comitê de guerra visando a 
preservação, primeiramente da vida e depois da Cia. e a consequente manu-
tenção dos empregos. Esse comitê é composto pelos diretores, conselheiros 
e sócios da Cia. Já antes do primeiro caso de COVID-19 no Brasil, o comitê 
preparou os estoques e a cadeia de suprimentos para suportar o novo cenário 
de redução de produtos no mercado devido à queda da produção na China. 
Após a chegada do COVID-19 no Brasil o Comitê atuou para preservar a vida 
dos funcionários, primeiramente segregando os funcionários de grupos de ris-
co e colocando-os em home office; na sequência preparando toda a operação 
de escritório para atuar remotamente, também em home office; e por fim redu-
zindo os horários de trabalho e implementando rodízio para as funções ope-
racionais que não permitem atuação remota, assim evitando aglomerações e 
consequentemente contaminações. Ainda antes do fim da primeira quinzena 
de março 100% dos nossos colaboradores das áreas comercial, venda, ma-
rketing, contabilidade, fiscal, jurídico, informações gerenciais, atendimento ao 
cliente e outros, já se encontravam nessa condição. Com os colaboradores 
seguros o Comitê focou na perpetuação e passagem por esse difícil momen-
to. Foram traçados cenários financeiros e baseado nos mesmos foram então 
tomadas decisões, como: preservação do caixa, negociação com os bancos 
das parcelas vincendas dos empréstimos e juros, tomada de novas linhas de 
crédito visando fortalecer o caixa, renegociação com nossos principais forne-
cedores das parcelas vincendas dos próximos meses, e por fim a utilização 
do benefício governamental da MP 936/20 da redução dos custos trabalhis-
tas. Assim foram negociados individualmente a redução da carga horária dos 
colaboradores, tendo a administração da controlada direta se comprometido 
a manter no mínimo 75% da renda líquida dos mesmos. A Administração da 
controlada direta entende que essas decisões foram duras e difíceis, como 
demanda o momento, mas darão condições à controlada direta Office Total 
S.A. de ultrapassar esse momento e sair mais forte, mantendo o plano de 
expansão via aquisições, tão logo possível.

Diretores: Marcelo Hudik Furtado Albuquerque; Tiago Branco Waiselfisz
Contador: Marcelo Pfaender - CRC-RJ-087435/O-0

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis 
Individuais e Consolidadas

Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolida-
das da Cia., identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/19 e as respectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, 
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e 
consolidada, da Jardim Pernambuco S.A. em 31/12/19, o desempenho indi-
vidual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais 
e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi condu-
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes 
em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emi-
tidas 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 nos-
sa opinião. Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continu-
ar 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 Lí-
quidar a Cia. e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Cia. e suas controladas são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, 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 bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, 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; • Ob-
temos 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 Cia. e suas controladas; • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas 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 Cia. e suas con-
troladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. e suas 
controladas a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações fi-
nanceiras das entidades ou atividades de negócios do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria 
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 21/05/20. BDO RCS 
Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F; Fernando Pereira da 
Silva Marques - Contador - CRC 1 RJ 092490/O-3.
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BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ. 31.597.552/0001-52

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam os Srs. Acionistas, convidados a compare-
cerem dia 10.07.2020, em nossa sede social, a Av. Presidente Vargas, 463, 13º 
andar, as 9 horas, em AGE, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
eleição de diretoria; 2) Assuntos de interesse geral. RJ, 02/07/2020 a Diretoria.

BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ. 31.597.552/0001-52

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITOS
Raquel da Fonseca Cantarino, CPF 025.407.357-38. DECLARA, nos ter-
mos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução  nº 4.122 do Conse-
lho Monetário Nacional, de 02.08.2012, sua intenção de exercer cargo de 
administração no Banco Clássico S.A., situado no Rio de Janeiro, na Av. 
Pres. Vargas, 463, 13º and. ESCLARECE que eventuais objeções à pre-
sente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central 
do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de 15 dias contados da divulgação, 
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal 
em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da 
documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na 
forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 
BANCO CENTRAL DO BRASIL- DEORF/GTRJA. Av. Pres. Vargas, 730-15º 
And., Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP:20071-900. RAQUEL DA FONSECA 
CANTARINO - CPF 025.407.357-38.

Bradesco Seguros: ações virtuais 
continuam no pós-pandemia

Diante da pandemia e da 
necessidade de atuação de 
sua equipe comercial em 
home office, a Bradesco 
Seguros apostou em plata-
formas para otimizar o pro-
cesso de vendas e as rotinas 
operacionais dos correto-
res, além de implementar 
processos mais intuitivos e 
simplificados, para que es-
ses parceiros possam gerar 
negócios e manter o cliente 
e o segurado protegidos. 

“O lado positivo é que, 
depois dessa experiência, 
será mais fácil manter as no-
vas soluções digitais na roti-
na corporativa, uma vez que 
as equipes e parceiros estão 
mais flexíveis a ampliarmos 
as estratégias de capacitação 
e negócios, por meio das fer-
ramentas digitais”, afirma o 
diretor da Organização de 
Vendas do Grupo, Leonardo 
de Freitas.

Para ele, tendo em vista 
que os consumidores estão 
mais conectados, o corretor 
também precisa acompanhar 
as novas tecnologias e ten-
dências do mercado, buscan-
do oferecer uma experiência 
de consultoria personalizada 
em diferentes plataformas 
de atendimento. 

“Com o apoio da Uni-
verSeg - Programa de 
Gestão e Conhecimento da 
Bradesco Seguros, temos 
utilizado webinars, lives 
e vídeo conferências para 
que os corretores com-
partilhem as suas experi-
ências, dúvidas, dicas de 
vendas e ao mesmo tempo 
mantenham os times inte-
grados. No pós-pandemia, 
o nosso objetivo é manter 
a utilização de ações vir-
tuais, pois torna o traba-
lho deles mais simples, 

Leonardo de Freitas: ‘Será mais fácil manter as novas 
soluções digitais na rotina corporativa’

ágil e intuitivo”, completa 
o executivo.

Proteção

O diretor acredita ain-
da que a pandemia trouxe 
à tona a preocupação das 
pessoas em torno de pro-
teção, o que gera algumas 
mudanças já notáveis quan-
to à percepção dos clientes 
em relação aos produtos 
ofertados no mercado de 
seguros. “A pandemia ge-
rou um sentimento de fra-
gilidade, a partir do qual é 
produzido um entendimen-
to mais consciente sobre 
os riscos, e por meio dessa 
consciência pudemos notar 

oportunidades para que o 
corretor reforce propósitos 
junto à sociedade para uma 
oferta ampla de proteção”, 
explica Leonardo de Frei-
tas. 

E finaliza: “esse perío-
do desafiador nos mostrou 
como precisamos ser resi-
lientes, devemos entender o 
cenário e as oportunidades, 
fazendo delas um exercício 
diário de transformação, 
confiança e cooperação. O 
momento é ideal para as em-
presas e suas equipes des-
cobrirem novos caminhos 
e soluções juntos, a fim de 
contribuir para mudanças 
significativas no mercado 
como um todo”.

CCS-RJ: equilíbrio entre  
o virtual e o presencial

Dando continuidade à sé-
rie iniciada na semana pas-
sada sobre as perspectivas 
do mercado de seguros para 
o pós-pandemia, o MONI-
TOR MERCANTIL conta 
com depoimentos sobre a 
atuação dos corretores nesse 
novo cenário, do ponto de 
vista da própria categoria e 
também das seguradoras.

Para Fabio Izoton, pre-
sidente do Clube dos Cor-
retores de Seguros do Rio 
de Janeiro (CCS-RJ), “a 
tecnologia mostrou, nesta 
pandemia, todo o seu lado 
produtivo para o nosso dia-
a-dia”. Ele conta que, des-
de o primeiro dia de isola-
mento, a entidade manteve 
o atendimento a associados 
e parceiros 100% em home
office, com a mesma quali-
dade. Além disso, criou um 
grupo de trabalho que acom-
panha a fundo os aconteci-
mentos do mercado referen-
te as coberturas no caso de 
Covid-19, tanto para seguro 
de Pessoas, como em ramos 
elementares, para auxiliar e 
orientar aos corretores asso-
ciados no caso de sinistros.

“Os corretores de segu-
ros, como profissionais fa-
cilmente adaptáveis que são, 
já assimilaram que a tecno-
logia abriu portas de apren-
dizado em quaisquer áreas 
da vida, e principalmente 
que podemos ter, através do 
vídeo, approach com empa-
tia com clientes e parceiros 
de Negócios”, diz Izoton.

A primeira reunião vir-
tual do clube aconteceu re-
centemente, conduzida pela 
diretora Sonia Marra, com 
grande participação dos as-
sociados. Outros encontros 
neste formato já estão con-

firmados para as próximas 
semanas: com convidados 
da nova parceira Argo Segu-
ros, em 8 de julho, e também 
da Capemisa, apoiadora do 
CCS-RJ desde janeiro deste 
ano.

“Esse nosso início de ex-
periência online certamen-
te não substituirá os nossos 
eventos presenciais, como 
o nosso tradicional Almo-
ço com o Mercado, quando 
eles puderem voltar a se-
rem realizados - e sim so-
mar um novo tipo de con-
tato que iremos passar a ter 
com os associados e com o 
mercado em geral”, afirma 
Izoton.

Ele acredita que as rela-

ções virtuais serão, sim, ex-
pandidas, até porque a reali-
dade já caminhava para isso 
antes da pandemia. “Nos-
sa atual diretoria foi eleita 
virtualmente, em processo 
totalmente eletrônico, a pri-
meira experiência desse tipo 
no mercado, lá em dezembro 
de 2018”, relembra.

Por outro lado, aposta 
que os contatos presenciais 
podem voltar a ser mais va-
lorizados. “Podemos tirar a 
lição de não exagerar no uso 
da tecnologia, que pode cau-
sar o afastamento das pesso-
as quando elas estão frente a 
frente, e poderemos voltar a 
dar o devido valor ao contato 
pessoal”, opina.

Fabio Izoton: ‘A tecnologia mostrou, nesta pandemia, todo 
o seu lado produtivo para o nosso dia-a-dia’

Baeta solidifica presença no RJ abrindo filial em Angra dos Reis
A Baeta Assessoria esten-

deu suas operações presen-
ciais à Angra dos Reis, im-
portante polo de negócios e 
turismo da região Sul do Es-
tado do Rio de Janeiro, co-
nhecida como Costa Verde. 
Com a expansão, a maior as-
sessoria de seguros do Brasil 
solidifica sua presença em 
todas as regiões do estado.

“Já trabalhamos há 23 
anos com corretores par-
ceiros na Costa Verde, que 
engloba Itaguaí, Mangarati-
ba, Angra e Paraty. Com o 

novo escritório, poderemos 
aperfeiçoar ainda mais o 
atendimento a esses pro-
fissionais, oferecendo todo 
nosso suporte e ferramentas, 
como multicálculos, leads,
treinamentos, contabilidade, 
criação de sites e marketing 
digital”, anuncia o presiden-
te do Grupo Baeta, Luiz Phi-
lipe Baeta Neves.

Além da sede na capital 
do RJ, a Baeta Assessoria 
já tem filiais em Niterói, se-
gunda maior cidade do esta-
do; Campos dos Goytacazes, 

no norte fluminense; e Volta 
Redonda, no sul. Mas a sua 
atuação é nacional: a empre-
sa conta com mais de 1.800 
corretores de seguros cadas-
trados em todo o país.

“Essa ação abrangente de 
nossa empresa demonstra 
também que, na contramão 
dos que não confiam numa 
recuperação do nosso Esta-
do e país, estamos apostan-
do e investindo para seguir 
em frente mais fortalecidos 
ainda, e acreditando num fu-
turo melhor passada a crise 

provocada pela pandemia”, 
explica o diretor do Grupo 
Baeta, João Arthur Baeta
Neves.

Maior assessoria de segu-
ros do Brasil, a Baeta Asses-
soria tem mais de 20 anos de 
operação. Com sede no Rio 
de Janeiro, conta com escri-
tórios em Niterói, Volta Re-
donda e Campos dos Goyta-
cazes, atendendo a mais de 
1.800 corretores de seguros 
e 23 seguradoras e opera-
doras. Saiba mais em www.
baeta.com.br.

Moby Corretora de 
Seguros divulga balanço 
do mês de junho

PFJ Assessoria e Corretora  
de Seguros inicia campanha  
de vendas em julho

Mesmo com a pandemia 
provocada pelo coronaví-
rus e as mudanças nas ro-
tinas do expediente, a PFJ 
permanece incentivando 
suas equipes de vendas, 
para que todos tenham mo-
tivação e deem continui-
dade ao cumprimento das 
metas padronizadas pelos 
supervisores.

A partir do dia 1 de julho, 
os consultores contam com 
o “Seja Digital com a PFJ”, 

onde é possível acumular 
pontos para serem trocados 
por prêmios. A campanha 
vai contemplar os melhores 
profissionais com celulares, 
tablets ou notebooks. O Co-
mitê de Inovação trabalha 
em prol de projetar o plano 
de gestão financeira, o de-
partamento comercial e as 
ações planejadas que serão 
implantadas no presente e 
no futuro. Informações no 
www.pfjcorretora.com.br

A pandemia que asso-
lou o país, não intimidou 
a equipe de gestores e co-
laboradores da Moby Cor-
retora de Seguros. Mesmo 
em home office desde a se-
gunda quinzena de março, 
o planejamento estratégico 
de toda empresa foi revis-
to e a diretoria conduz o 
trabalho, acompanhando 

cada fase de execução pla-
nejada.

No mês de junho, a em-
presa especializada em 
venda de seguros pela in-
ternet, cresceu 14% em 
comparação a 2019, não 
efetuou nenhuma demis-
são, não reduziu salário 
e manteve os benefícios
de toda a equipe. 
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Neeleman aceita € 55 mi para sair 
da TAP. Acordo depende da Azul

David Neeleman, empresário norte-americano fundador 
da Azul, concordou em receber € 55 milhões para sair do 
consórcio Atlantic Gateway, que era controlador da aérea 
portuguesa com uma posição acionária de 61%, e passou a 
não ter voz ativa pois concordou que sua participação fosse 
reduzida para 45% e o Estado português voltasse a ser o 
majoritário. Porém, a concretização depende da Azul prom-
eter que não converterá as obrigações no valor de € 90 mil-
hões, que lhe daria uma parcela de 6% no capital da TAP e 
mantê-las até o vencimento, ou seja, até 2026, O interessante 
é que, se as ações forem convertidas, o governo português 
mais uma vez deixará de ser o majoritário. Nenhuma casa de 
análise brasileira fez a menor referência sobre essa situação, 
especialmente, a da Azul, que não é tão confortável.

Os negócios da portuguesa são confusos. Em 23 
de novembro de 2015, Antônio Costa foi empossado 
como primeiro-ministro português e garantiu que o Es-
tado voltaria a ser o maior acionista da companhia, re-
alizando desde então 14 reuniões, todas inconclusivas. 
Costa afirmou nesta quarta-feira que a prioridade é as-
segurar a continuidade da TAP, mas que espera fazê-lo 
por acordo com os privados, evitando a nacionaliza-
ção. E declarou: “Espero solução negociada, por acordo 
com os nossos sócios privados, e não por imposição do 
Estado. Se for necessário cá estaremos para isso, mas 
espero que não.” Em cima da sua mesa está a possibili-
dade de o Estado elevar a sua posição a 70%, Humber-
to Pedrosa ficaria com 25% e os funcionários com 5%.
Enquanto isso, a TAP está sem dinheiro para efetuar o 
pagamento dos salários no final deste mês. A transporta-
dora aérea gasta mais de € 53,5 milhões por mês e não tem 
essa quantia em caixa.

Dona da Pizza Hut pede proteção nos EUA
A situação da NPC International era frágil até março 

deste ano e piorou com a atual pandemia, que aumentou 
sua dívida para US$ 903 milhões. Por causa disso, a dona 
da cadeia de restaurantes Pizza Hut e Wendy’s entrou no 
tribunal do Texas com o pedido de proteção, evocando o 
Capítulo 11 da lei de falências dos Estados Unidos. A NPC 
tenta negociar um acordo e reestruturação da dívida, com 
o objetivo de a atenuar, caso os credores aceitem trocar 
por ações e participar na nova injeção de capital. O plano 
inclui a venda e o consequente encerramento de muitos 
restaurantes em todo o país. A companhia abriu o seu 
primeiro restaurante em 1962 e atualmente tem cerca de 
1.225 Pizza Hut e 385 Wendy’s espalhadas pelos Estados 
Unidos. As duas continuarão a operar enquanto buscam 
um acordo que permita o pagamento das dívidas.

Os problemas norte-americanos não afetam as brasileiras. 
O Brasil tem apenas 84 unidades da marca e uma receita de 
US$ 130 milhões em 2013. Atualmente, a Pizza Hut São 
Paulo responde por mais de 50% das vendas da marca no 
país e emprega 1,5 mil pessoas, sendo 10% da terceira idade. 
A franqueada é controlada pela Brazil Fast Food Corpora-
tion, que também é dona do Bob’s e tem como sócios Aguirre 
e a Rosenberg Partners. Os paulistas são tarados por pizzas e, 
no estado, antes da pandemia, funcionavam 11 mil pizzarias 
que comercializavam 1 milhão de unidades por dia, consumo 
maior que o dos italianos.

Cade retira medida cautelar contra Cielo
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) retirou a medida cautelar que impedia acordo entre 
Cielo e WhatsApp para o WhatsApp Pay. A retomada da 
parceria, no entanto, depende de uma outra medida, dessa 
vez do Banco Central, que bloqueou o acordo por questões 
relacionadas às bandeiras Visa e Mastercard. Para os anal-
istas do Bradesco BBI a suspensão foi sem precedentes e 
uma surpresa e ressaltam que os pagamentos pelo What-
sApp não se destinavam a ser novo canal de pagamento, 
mas apenas mais um ou local para as transações serem 
possíveis. O Banco Central precisará chegar à mesma con-
clusão para que o serviço seja retomado como planejado 
quando foi lançado em 15 de junho. Acreditam, no entan-
to, que isso pode levar mais tempo ou ser possível somente 
após o lançamento da solução de pagamentos instantâneos 
do regulador, o PIX, em novembro. Antes disso, o regula-
dor pode ficar sobrecarregado com sua própria agenda de 
desenvolvimento, limitando sua capacidade de avaliar as 
novas ferramentas do WhatsApp.

XP passa a acompanhar a Positivo
A XP Investimentos iniciou à cobertura das ações da 

Positivo, classificando-as como neutra e com preço-alvo 
de R$ 6. Além disso, atualizou as estimativas para as ações 
da Locaweb, com recomendação de compra e elevação do 
preço-alvo de R$ 26 para R$ 55, com um potencial de val-
orização de 27,3%. O crescimento do comércio eletrônico 
e potenciais aquisições justificam o potencial de cresci-
mento da empresa. E ressaltam que a empresa possui um 
pipeline de potenciais aquisições robustas e ainda carrega 
os R$ 400 milhões em caixa levantados no IPO exclusiva-
mente para esse fim.

Via Varejo alonga a dívida
A Via Varejo conseguiu alongar R$ 4 bilhões de suas 

dívidas que venceriam nos próximos 60 dias. Com a read-
equação, o prazo médio subiu para 1,3 ano. Essa renego-
ciação foi dividida em duas partes. Na primeira, a varejista 
vai utilizar R$ 1,5 bilhão em debêntures com vencimento 
em junho de 2021 e junho de 2022 para comprar notas 
promissórias com vencimento em setembro de 2020.

Marcopolo vale se vendas aumentarem 50%
O Bradesco BBI rebaixou para venda a recomendação 

das ações da Marcopolo e reduziu o preço-alvo de R$ 2,50 
para R$ 2,40, 18% abaixo da cotação atual. Segundo os 
analistas, o rebaixamento se justifica porque as vendas de 
ônibus precisariam subir 50% em 2021.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 09.163.677/0001-15 - NIRE nº 33.300.284.222
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas da XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 
(“Assembleia”), a ser realizada em 8 de julho de 2020, às 10:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), 
Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar 
sobre a ratificação de oferta pública secundária de ações detidas pela Companhia 
em sociedade por esta controlada. Os acionistas poderão ser representados na 
Assembleia, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado 
na forma do parágrafo 1º, do Art. 126 da Lei nº 6.404/1976. 

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

CARTÓRIO DA 1ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Luiz Otavio Barion Heckmaier - Juiz em Exercício do Cartório da 1ª Vara 
Cível da Regional de Jacarepaguá, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 80, 
Forum, CEP: 22710-195, Taquara - Rio de Janeiro - RJ, e-mail: jpa01vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário 
(CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Cobrança, de nº 
001173130.2001.8.19.0203 (2001.203.011725-1), movida por CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL MORADA DOS PASSARINHOS em face de PERICLES 
TAVARES CASTELLAR; DJAIR LUIZ MOREIRA; MARIA DE FATIMA LIMA 
GRAÇAS MOREIRA, objetivando a INTIMAÇÃO dos réus. Assim, pelo 
presente edital ficam INTIMADOS os réus DJAIR LUIZ MOREIRA e MARIA 
DE FATIMA LIMA GRAÇAS MOREIRA, que se encontra em lugar incerto e 
desconhecido, para que no prazo de 15 dias paguem o valor do débito (R$ 
62.397,16 - sessenta e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e dezesseis 
centavos), sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios no 
percentual de 10%. Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários 
mencionados incidirão sobre o restante. Consigne-se que de acordo com 
o Enunciado 72 do TJRJ, o prazo para cumprimento de sentença corre 
independentemente de intimação do revel, nos termos do art. 346 do NCPC. 
Se o pagamento voluntário não for efetuado tempestivamente, será expedido 
mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, 
como determinado no art. 523, §3º, do NCPC. Transcorrido o prazo de 15 dias 
previsto no art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, terá o executado 
o prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 
penhora ou nova intimação, na forma do art. 525 do NCPC. Dado e passado 
nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos dezesseis dias do mês de outubro 
do ano de dois mil e dezenove. Eu, Alexandre Farias Marques - Subst. do 
Resp. pelo Expediente - Matr. 01/25825, digitei. E eu, Elaine Barreto Santos - 
Responsável pelo Expediente Matr. 01/26067, o subscrevo.

VENÂNCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME: 10.390.241/0001-48 - NIRE 33.3.0028850-3

Edital de Convocação e Aviso Aos Acionistas - Ficam convocados os 
Senhores Acionistas da Venâncio Participações S.A. (“Cia”) a se reunirem 
em AGO, que será realizada, na sede social da Cia, na Av. Niemeyer, nº 
02, Lojas 201 e 202 (parte), Leblon/RJ, CEP 22.450-220, às 10:00hs do dia 
31/07/2020, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da ad-
ministração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019; 2. Deliberar sobre a destinação dos resultados 
do exercício social encerrado em 31/12/2019; 3. Reeleger os membros da 
Diretoria da Cia; e 4. Fixar a remuneração global anual dos administradores 
para o exercício de 2020. A Cia comunica, ainda, que os documentos e 
informações a que se referem os Artigos 132 e 133 da Lei 6.404/76, em es-
pecial aqueles que se referem ao exercício social encerrado em 31/12/2019, 
encontram-se à disposição na sede da Cia, localizada na Av. Niemeyer, nº 
02, Lojas 201 e 202 (parte), Leblon/RJ, CEP 22.450-220. RJ, 30/06/2020. 
Venâncio Participações S.A. - Por seus Diretores Pedro Hermes da Fon-
seca Rudge e Pedro Henrique Chermont de Miranda

NX GOLD S.A.
CNPJ/MF nº 18.501.410/0001-81 - NIRE 33300308407

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos acionistas da NX GOLD S.A. (“Companhia”) que foram 
disponibilizados na sede da Companhia, localizada na Avenida Niemeyer, 2, Sala 
208 – parte, Vidigal, CEP 22.450-220, no Município do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, os documentos referidos no artigo 133 da Lei n° 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 30 de 
junho de 2020. NX GOLD S.A.

Aprovados documentos da 6ª  
rodada de concessão de aeroportos
Processo será 
avaliado ainda 
pelo TCU

Nesta quarta-feira a diretoria 
colegiada da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) apro-
vou o edital de leilão e a minuta 
de contrato e anexos da sexta 
rodada para concessão de 22 
aeroportos agrupados em blo-
cos regionais.

Os documentos jurídicos 
foram objeto de consulta pú-
blica, que recebeu 454 con-
tribuições, e seguem agora 
para análise pelo Tribunal 
de Contas da União junto 

com os estudos de viabili-
dade técnica, econômica e 
ambiental aprovados pelo 
Ministério de Infraestrutura. 
Os terminais irão à leilão no 
primeiro trimestre de 2021.

A duração dos contratos 
de concessão de todos os ae-
roportos é de 30 anos. Para 
o Bloco Norte a contribui-
ção inicial mínima previs-
ta é de R$ 38,7 milhões. O 
valor estimado para todo o 
contrato da concessão é de 
R$ 4 bilhões. A contribuição 
inicial mínima para o Bloco 
Sul é de R$ 408,2 milhões. 
O valor estimado para todo 
o contrato da concessão é de 
R$ 8,9 bilhões. A contribui-
ção inicial mínima do Bloco 
Central é de R$ 22,5 mi-

lhões. O valor estimado para 
todo o contrato de concessão 
é de R$ 4,9 bilhões.

Para a Anac, a grande ino-
vação do edital é a cláusula 
que permite que a proponen-
te individualmente ou repre-
sentada por consórcio possa 
contratar pessoa jurídica que 
detenha a qualificação técnica 
exigida na operação aeropor-
tuária, aumentando o número 
de participantes e gerando 
maior competição no certame.

Segundo a agência regu-
ladora, juntos, os terminais 
respondem por 11% dos pas-
sageiros pagos movimenta-
dos no mercado brasileiro de 
transporte aéreo. Em 2019, 
foram 23,9 milhões de em-
barques e desembarques nos 

aeroportos dessa rodada.
Após a deliberação da Anac, 

o Tribunal de Contas da União 
analisa o processo que prevê o 
modelo para ampliação, ma-
nutenção e exploração dos ae-
roportos de Curitiba/PR, Foz 
do Iguaçu/PR, Navegantes/
SC, Londrina/PR, Joinville/
SC, Bacacheri/PR, Pelotas/
RS, Uruguaiana/RS e Bagé/
RS, formando o Bloco Sul; dos 
aeroportos de Goiânia/GO, São 
Luís/MA, Teresina/PI, Palmas/
TO, Petrolina/PE e Imperatriz/
MA, formando o Bloco Cen-
tral; e dos aeroportos de Ma-
naus/AM, Porto Velho/RO, Rio 
Branco/AC, Cruzeiro do Sul/
AC, Tabatinga/AM, Tefé/AM e 
Boa Vista/RR, formando o Blo-
co Norte.

Petrobras divulga riscos financeiros envolvendo mudanças do clima
A Petrobras informou o 

seu apoio ao Task Force for 
Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD), uma ini-
ciativa do Financial Stability 
Board do G20, grupo formado 
pelas 19 principais economias 
do mundo mais a União Euro-
peia, com a missão de desen-
volver recomendações de di-
vulgação de riscos financeiros 
relacionados à mudança do 
clima. O comunicado da esta-
tal ao mercado foi feito nesta 
quarta-feira.

“A visão da Petrobras re-
lacionada à mudança de cli-
ma é baseada em três pilares: 
transparência, resiliência à 
transição energética da nossa 
posição em óleo e gás e forta-
lecimento das nossas compe-
tências alinhadas à economia 
de baixo carbono”, explicou a 
petroleira na nota. 

Segundo a estatal, a compa-
nhia tem como prioridade ope-
rar com baixos custos e com 
baixas emissões, entregando 
energia acessível e aderente aos 

nossos compromissos de redu-
ção de emissão de carbono.

“Conciliar a demanda 
da sociedade por óleo e gás 
com as preocupações com a 
mudança do clima é um re-
quisito ético para a compa-
nhia, incluído na estratégia, 
políticas de segurança, meio 
ambiente, saúde e de respon-
sabilidade social”, ressaltou 
acrescentando que esta é 
uma necessidade de negó-
cio, alinhada às expectativas 
dos stakeholders.

Em paralelo ao suporte 
ao TCFD, a Petrobras está 
disponibilizando em seu we-
bsite o Caderno do Clima 
atualizado, documento que 
se tornou referência para 
investidores especializados 
em Environmental, Social, 
and Governance (ESG), com 
objetivo de aprofundar e dar 
transparência às informa-
ções de sustentabilidade da 
companhia frente à transição 
energética para uma econo-
mia de baixo carbono.

Essor aposta em tecnicidade para inovar 
De acordo com o CEO da 

Essor Seguros, Fabio Pinho, 
para inovar de verdade é preciso 
mais que lançar novos produtos 
com alguma diferença em re-
lação aos demais - o foco deve 
estar em criar soluções. “Inovar 
é pensar diferente, entender os 
anseios de toda a cadeia envol-
vida, desde os players internos, 
fabricantes, parceiros, correto-
res, até o consumidor final, para 
aí sim criar um serviço ou pro-
duto que realmente atenda às 
expectativas. Não se consegue 
isso com pressa e sem traçar 
objetivos muito claros”, afirma.

Desde a sua criação do zero 
em 2011, a Essor vem cons-
truindo sua solidez financeira 

por meio de lançamentos ba-
seados em parcerias estratégi-
cas, visão realmente técnica e, 
acima de tudo, paciência. Foi 
esse combo que colocou a se-
guradora, em abril deste ano, 
entre as dez mais rentáveis do 
país, à frente de diversas gran-
des companhias do mercado, 
com base nos dados da Suep.

“Acabamos de lançar o 
nosso Seguro de Painéis So-
lares Fotovoltaicos e, por en-
quanto, não falo em projeção 
de números. O mais impor-
tante é que o produto está bem 
calibrado para atender ao que 
o consumidor espera. Agora 
o foco será fechar o ano com 
excelentes parcerias em todo 

o Brasil para a distribuição 
e, se isso der certo, teremos 
um 2021 incrível em termos 
de resultados e produção”, 
exemplifica o executivo. Para 
ele, tal postura garante a sus-
tentabilidade da empresa.
“Tudo o que fazemos é para 
trazer lucratividade a todas as 
partes em médio e longo pra-
zo, e não olhando apenas para 
crescimento e volume imedia-
tos”, completa.

Outro case citado por Pi-
nho é o do Seguro Bike, que 
já vive a fase de colher frutos. 
Lançada no final de 2019, a 
solução vem surpreendendo 
positivamente a cada mês. “O 
produto foi fruto de uma par-

ceria entre três empresas, uma 
extremamente técnica, outra 
com a capacidade tecnológi-
ca inovadora e a seguradora, 
com a sua expertise global e 
capacidade de empreender. 
Desenvolvemos o que consi-
dero uma das melhores ferra-
mentas do mercado. No ano 
passado ainda haviam ajustes 
a serem feitos, mas agora ve-
mos a concretização do que 
foi desenhado”, diz o CEO.

A companhia também lan-
çou recentemente um seguro 
imobiliário, e está trabalhando 
ainda em outras duas novidades 
que requerem tecnologias dife-
renciadas, com participação de 
corretores e outros parceiros.
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Embraer investe em 
empresa de cibersegurança
Fabricante 
passar a ter 
posição acionária 
majoritária da 
brasileira Tempest

A Embraer assinou con-
trato para investimento no 
capital da empresa pernam-
bucana Tempest Security 
Intelligence. A fabricante de 
aviões passa a ter uma par-
ticipação acionária majoritá-
ria na empresa. A conclusão 
do negócio está sujeita ao 
cumprimento de determina-
das condições usuais para 
esse tipo de transação e ob-
tenção de aprovações neces-
sárias. O valor do negócio 
não foi divulgado pela Em-
braer no comunicado desta 
quarta-feira.

A importância de investi-
mento em cibersegurança é 
algo que se alarga mundial-
mente.  As empresas brasi-
leiras, por exemplo, perdem 
até US$ 10 bilhões por ano 
em crimes virtuais, que en-
volvem roubos financeiros, 
de propriedade intelectual 
e de informações confiden-
ciais.

Tida como maior empre-
sa especializada em ciber-
segurança do Brasil, a Tem-
pest se posiciona como um 
provedor de soluções para 
proteção de negócios no 
mundo digital. Com escri-

tórios no Recife, São Paulo 
e Londres, atende mais de 
300 clientes no Brasil, na 
América Latina e na Eu-
ropa. Fundada no Recife 
no ano 2000, a Tempest é 
uma das empresas investi-
das pelo Fundo de Inves-
timento em Participações 
(FIP) Aeroespacial criado 
pelo BNDES, pela Finep, 
pela Agência de Desenvol-
vimento Paulista (Ddesen-
volve SP) e pela própria 
Embraer, com o objetivo 
de fortalecer a cadeia pro-
dutiva aeroespacial, aero-
náutica, de defesa e segu-
rança. Por meio do Fundo 
Aeroespacial, a Embraer já 
tinha participação indireta 
na Tempest desde 2016.

Segurança

“É com muita satisfação 
que anunciamos este inves-
timento na Tempest, em-
presa com grande expertise 
técnica e inserção no mer-
cado internacional”, disse 
Jackson Schneider, presi-
dente e CEO da Embraer 
Defesa & Segurança. “A 
Embraer sempre incentivou 
o desenvolvimento de uma 
cadeia nacional para a in-
dústria aeronáutica e de de-
fesa no Brasil e tem como 
uma de suas prioridades o 
foco no segmento de segu-
rança cibernética”.

Para a Tempest, o inves-
timento da Embraer, além 
de demonstrar a relevân-
cia que a cibersegurança 
tem hoje para a indústria de 

alta tecnologia e o setor de 
defesa, significa a potencia-
lização das perspectivas de 
crescimento e expansão den-
tro e fora do Brasil. O país 
é o segundo do mundo com 
maior índice de cibercrimes, 
perdendo apenas para a Rús-
sia. Como consequência, as 
empresas brasileiras perdem 
até US$ 10 bilhões por ano 
em crimes virtuais, que en-
volvem roubos financeiros, 
de propriedade intelectual 
e de informações confiden-
ciais.

“Esta parceria é um mar-
co para a Tempest, e esta-
mos muito entusiasmados 
com os próximos passos. O 
mercado de cibersegurança 
é global e está em franca 
expansão. Continuaremos 
a investir na evolução do 
portfólio com a missão de 
estar sempre à frente das 
crescentes ameaças digitais 
que afetam os nossos clien-
tes, sendo referência no 
Brasil e com atuação inter-
nacional”, afirma Cristiano 
Lincoln Mattos, CEO e só-
cio-fundador da Tempest. 
“A robustez da Embraer vai 
nos ajudar a expandir essa 
missão para novos merca-
dos.”

Potencializada pelo in-
vestimento da Embraer, a 
Tempest seguirá como uma 
empresa autônoma, manten-
do a sua marca, o seu time de 
sócios e líderes, encabeçado 
por Lincoln Mattos, os seus 
mais de 300 colaboradores e 
a sua independência e agili-
dade operacional.

BB apresenta condições da 
linha de crédito Pronampe
Oferta de R$ 3,7 
bi para 180 mil 
empreendedores 
com carência de 
até oito meses

O Programa Nacio-
nal de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronam-
pe), que oferece uma li-
nha de crédito criada es-
pecialmente para atender 
os pequenos negócios, foi 
apresentado oficialmente 
pelo Banco do Brasil nesta 
quarta-feira.

A instituição financei-
ra prevê ofertar R$ 3,7 
bilhões em crédito para 
mais de 180 mil microem-
preendedores individuais 
(MEI) e pequenas empre-
sas. Entre as condições 
oferecidos, estão carência 
de oito meses, juros base-
ados na taxa Selic + 1,25% 
a.a., sem tarifa de abertura 
de crédito e sem contrata-
ção de prestamista. O lan-
çamento aconteceu duran-
te live com o presidente do 
Banco do Brasil, Rubem 
Novaes, e o vice-presiden-
te de Negóciosde Varejo, 
Carlos Motta.

O presidente do Banco 
do Brasil, Rubem Novaes, 
afirmou que a instituição 

está preparada para aten-
der os empreendedores 
que precisam de crédito 
para dar continuidade às 
suas atividades.

“Nossa orientação aos 
gerentes é que não espe-
rem os empresários nos 
procurarem, precisamos 
estar próximos do cliente 
e ofertar a melhor condi-
ção de crédito nesse mo-
mento de pandemia. O 
Banco do Brasil quer estar 
ao lado dos empreendedo-
res nesse movimento de 
retomada das atividades”, 
disse.

De acordo com No-
vaes, já existem 45 mil 
novos contratos aprova-
dos para socorrer os pe-
quenos negócios através 
do Pronampe. “A sensa-
ção de escassez do crédito 
leva as pessoas a pensa-
rem que os bancos estão 
segurando o crédito, mas 
isso não é verdade. O que 
acontece é que muitos se-
tores, em extrema dificul-
dade com a crise, procu-
raram por empréstimos, o 
que gerou um grande au-
mento no volume de pe-
didos. A proposta do 
Banco do Brasil é liberar 
esses recursos para man-
ter a saúde das empresas 
e ajudar na retomada do 
crescimento da economia 
do país”, acrescentou.

Por sua vez, o vice-presi-
dente de Negócios de Vare-
jo, Carlos Motta, endossou 

que já foram concedidos 
milhões de reais em em-
préstimos. “O Pronampe foi 
criado especialmente para 
os pequenos negócios, por 
isso, oferecemos R$ 3,7 bi-
lhões para fortalecer a eco-
nomia”, destacou. Motta 
observou ainda que para ter 
acesso ao crédito, as empre-
sas não podem ter demitido 
nenhum funcionário desde 
o dia da promulgação da Lei 
do Promampe, no dia 18 de 
maio: “Isso é uma medida 
para garantir a manutenção 
dos empregos no país”.

A concessão de crédito 
para os pequenos negócios 
visando a recuperação da 
economia brasileira, con-
forme tem reforçado cons-
tantemente o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles. 
“Os pequenos negócios 
são parte estrutural do 
sistema econômico brasi-
leiro. Cerca de 52% dos 
empregos gerados no país 
são frutos desse setor, daí 
a importância de oferecer 
recursos que possam miti-
gar os efeitos da pandemia. 
Quando um banco concede 
crédito para uma empresa 
em situação de crise, ele 
está dispondo de condições 
para que o negócio volte a 
apresentar resultados po-
sitivos”, afirmou Melles, 
destacando que o Sebrae 
tem atuado desde o início 
para que essa demanda 
pelo crédito seja atendida 
o quanto antes.




