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Porque a solução de segurança 
cibernética para carros 

autônomos pode
ser encontrada sob o capô

Os veículos autônomos estão 

entre as tecnologias mais 

comentadas em 2016. Desde 

que Tesla, Google e Uber 

colocaram esses veículos no 

mapa de tendências para 

consumidores tenho sonhado 

com o dia em que poderei 

ter um. Infelizmente para 

mim, e para a indústria 

automotiva, esse dia pode 

não chegar tão cedo

O repórter da Wire, Andy 
Greenberg, realizou uma 
experiência pilotado um 

veículo Jeep Cherokee sequestrado. 
Com a ajuda de dois pesquisadores 
baseados em St. Louis, que foram 
os “sequestradores”, Andy dirigia o 
carro, enquanto os sequestradores 
hackeavam o sistema computado-
rizado do veículo. O que começou 
como o sequestro do ar condicio-
nado e da música, terminou com 
o acelerador desabilitado e um 
motorista sem controle.

O experimento mostrou o quão 
fácil pode ser para um profi ssional 
experiente hackear um carro, e 
chamou a atenção de consumidores 
e autoridades. No ano passado, a Ad-
ministração Nacional de Segurança 
de Transporte Rodoviário (NHTSA, 
na sigla em inglês) dos Estados 
Unidos, divulgou normas afi rmando 
que a segurança cibernética deve 
ser prioridade dos fabricantes. O 
grande problema é que os hackers 
sempre encontrarão uma forma de 
contornar as mais recentes barrei-
ras de segurança.

O que é crítico no novo mundo de 
dispositivos constantemente conec-
tados, particularmente os veículos 
autônomos, é que precisamos adotar 
uma visão holística da segurança 
cibernética que vá além de uma 
criptografi a mais complexa. 

A vulnerabilidade dos 

dispositivos conectados 

Presumindo que os problemas de 
segurança cibernética possam ser 
resolvidos ao longo dos próximos 
anos, os veículos autônomos se 
tornarão um dos maiores colabo-
radores para a Internet das Coisas 
(IoT).  Da mesma forma que outros 
dispositivos IoT, como telefones 
móveis e rastreadores de atividades 
físicas vestíveis, os veículos autôno-
mos também gerarão dados a partir 
dos consumidores que infl uenciarão 
a maneira com a qual as empresas, 
governos e outros formadores 
de políticas operam. Mas como a 
maioria dos dispositivos conectados 
à IoT, as infraestruturas de software 
e os dados gerados pelos veículos 
autônomos também se tornarão 
mais expostos aos riscos. 

Um levantamento recente feito 
pela resseguradora Munich Re, 
apontou que 55% dos gerentes de 
riscos corporativos entrevistados 
apontaram a segurança cibernética 
como a principal preocupação para 
os veículos autônomos. E 64% das 
empresas disseram se sentir total-
mente despreparadas para atender 
a segurança cibernética.

Os fabricantes investiram bilhões 
de dólares no desenvolvimento de 
veículos autônomos, mas se não 
conseguirem manter os carros e 
seus motoristas seguros, eu nunca 
terei um desses veículos na minha 
garagem. Ao mesmo tempo em que 
a NHTSA pode não ter todas as 
respostas para as ameaças de segu-
rança cibernética, os fabricantes de 
veículos podem olhar sob o capô de 
seus próprios veículos para encon-
trar uma potencial solução.

Reimaginando o GPS 

Os dispositivos na era IoT geram 
uma grande quantidade de dados, 
incluindo dados baseados em lo-
calização. Esses dispositivos – que 
hoje pode ser o seu smartphone, 
mas no futuro poderá ser o seu 
carro – podem, com a anuência do 
consumidor, capturar informações 
de localização que podem incluir 
tanto seus movimentos, quanto 
o que você está fazendo em cada 
ponto da sua jornada. 

Os veículos autônomos poderão 

capturar e utilizar dados baseados 
em localização, que podem ser 
analisados para identifi car com-
portamentos como o movimento, 
a velocidade, o tempo médio de 
viagem e até a proximidade com 
outros objetos, como outros veículos 
e lojas. Esses dados baseados em lo-
calização oferecem a consumidores 
e empresas o potencial de revelar 
muitas informações. Os varejistas já 
estão aproveitando os dados gerados 
pelos carros para informarem as suas 
ofertas, e o setor público está usando 
os dados para projetos de melhorias 
e planejamento do transporte de 
cargas e pessoas. 

Os consumidores também estão 
se benefi ciando desses dados hoje 
mesmo, evitando engarrafamentos, 
ou reduzirem seus valores de seguro 
pelo bom comportamento de con-
dução. Mas o benefício mais notável 
dos dados baseados em localização é 
que eles também podem ser usados 
para descobrir anormalidades em 
comportamentos, que podem ser 
usadas para detectar e limitar as 
ações tomadas pelos hackers. 

Por exemplo, quando aparecer 
um símbolo de perigo no seu painel, 
os dados que o seu carro gera estão 
dizendo ao sistema que existe um 
problema - talvez a pressão do pneu 
esteja baixa, você precise trocar o 
óleo ou uma porta não foi comple-
tamente fechada. O seu veículo 
sabe como deveria operar e se os 
dados sugerirem que ele não está 
funcionando como deveria, você é 
alertado imediatamente pela luz 
de perigo. 

Teoricamente, o mesmo tipo de 
infraestrutura de alerta em tempo 
real pode ajudar a resolver ameaças 
de segurança cibernética e roubos 
mais tradicionais, que poderia levar 
a ofertas novas ou ampliadas pelas 
organizações de monitoramento 
de veículos. Se os motoristas per-
mitirem que essas organizações ou 
ofi ciais de segurança monitorem 
a localização de seus veículos e 
tenham uma visão completa dos 
comportamentos típicos do moto-
rista, os ofi ciais podem ser alertados 
imediatamente sobre qualquer ação 
diferente das expectativas – e até 
desligar o veículo em uma situação 
de emergência. 

Ou seja, se um veículo estiver com 
uma velocidade não compatível com 
a via ou avançando sinais vermelho, 
os funcionários podem desligar 
o sistema computadorizado para 
impedir um hacker em potencial e 
restaurar o veículo para um estado 
seguro de condução.

Ao aproveitar as infraestrutu-
ras existentes, os fabricantes de 
veículos podem potencialmente 
melhorar um pouco sua infraes-
trutura baseada em localização e os 
diagnósticos internos – ao mesmo 
tempo em que resolvem potencial-
mente os problemas de segurança 
cibernética e roubo do veículo. 

O futuro dos veículos sem 

motoristas 

Ninguém tem a resposta para 
resolver essa crise com potencial 
de múltiplos bilhões de dólares que 
os fabricantes de veículos estão en-
frentando, mas eu acredito que uma 
resposta pode ser encontrada ao 
aproveitar a infraestrutura baseada 
em localização existente. Vivemos 
em um mundo onde a tecnologia 
está evoluindo rapidamente, e a 
maioria das empresas não possui 
o tempo ou o dinheiro para rein-
ventar a roda toda vez que algo 
novo surgir no mercado. 

Os fabricantes de veículos já 
possuem a infraestrutura instalada 
para coletar e usar dados baseados 
em localização, e eles têm conse-
guido capitalizar essas capacidades 
com indústrias que se benefi ciem 
dos mesmos dados. Mas o mesmo 
poderia ser aplicado para a segu-
rança de seus clientes. 

Soluções e conclusões geradas 
a partir dados baseados em locali-
zação passaram para além de algo 
desejável para algo necessário 
para manter os motoristas seguros 
quando eles estiverem dentro de 
um veículo autônomo. 

(*) É vice-presidente de Inteligência 
de Localização da Pitney Bowes.

Clarence Hempfi eld (*)

Gabriel Gorski (*)

Essas atividades podem ser tão simples quanto mostrar 
a previsão do tempo no local onde você está, ou aten-
der necessidades mais complexas, como por exemplo, 

monitorar sua saúde e enviar alertas sempre que algo estiver 
fora do normal.

A capacidade de processamento dos dispositivos atingiu um 
nível onde é possível interpretar e responder perguntas feitas 
por pessoas em linguagem natural. Além disso, a tecnologia é 
capaz de executar atividades de forma automática, com base 
no comportamento e preferências dos usuários. Dentro desse 
cenário, há potencial para a criação de novos serviços que ofe-
reçam mais qualidade e conveniência para seus clientes.

Além da redução de custos e maior efi ciência em processos 
que hoje são executados manualmente, os bots podem ser uma 

A nova era dos Bots

Sabemos que os bots 
já fazem parte da 
nossa vida e são uma 
tendência para os 
próximos anos. São 
aplicativos ou sistemas 
capazes de executar 
tarefas de forma 
automática. 

poderosa ferramenta para aumentar o engajamento dos clientes, 
pois conseguem atender várias pessoas de forma simultânea e 
estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

E se eu decidir implantar um bot na minha empresa, qual 
é o melhor caminho? Assim como qualquer produto digital, o 
primeiro passo ao considerar investir nesse tipo de ferramen-
ta é defi nir o público-alvo e o problema a ser resolvido. Em 
seguida, avalia-se se a ferramenta é uma solução viável. Isso 
pode ser feito por meio de prototipação, que visa tangibilizar 
e validar a ideia com usuários em potencial, sem que seja 
necessário arcar com os custos de desenvolvimento logo no 
início do projeto.

Com o protótipo validado, o tamanho do time e investimento 
dependerão da complexidade da solução. Mantendo a abordagem 
lean, que é entregar valor mais rapidamente para seus clientes 
focando em melhorar o fl uxo dos produtos sendo entregues, 
é recomendado construir um MVP (produto mínimo viável), 
promovendo melhorias na medida em que o bot vai interagindo 
com seus usuários.

O cuidado com a experiência do usuário é essencial para o 
sucesso de qualquer produto digital. E com bots não é diferente. 
Ele precisa resolver um problema real dos usuários de forma 
efi ciente, mas sem deixar de lado o aspecto emocional, afi nal, 
ele está interagindo com pessoas. Por isso é muito importante 
pensar no tom de voz do seu robô online, e que ele deve estar 
adequado ao perfi l do público que pretende atender. Sem dúvidas, 
investir nessa nova tecnologia é um passo para o futuro! Se o seu 
público se adequa a essa ferramenta, por que não testá-la? De 
qualquer forma, o ecossistema de comunicação com o cliente 
acaba de ganhar mais um importante meio de relacionamento 
interativo, não deixe de usufruir.

(*) É designer de produto da HE:labs, empresa que transforma ideias em 
produtos digitais web e mobile. Sempre focado na experiência do usuário, busca 

soluções para problemas reais por meio de interfaces atrativas e intuitivas. 
Formado em Desenho Industrial pela UFSM, possui mestrado em Mídias Digitais 

no IADT de Dublin.

Aos Acionistas e aos Diretores da  Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. São Paulo - SP - Opinião - 
Examinamos as demonstrações financeiras da Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. “Companhia”, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 22 de 
setembro de 2016 (início das atividades da Companhia) a 31 de dezembro de 2016, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. em 31 de dezembro 
de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 22 de setembro de 2016 
(início das atividades da Companhia) a 31 de dezembro de 2016, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades 
da administração pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis para as pequenas e médias empresas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. A administração da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 

1. Contexto operacional - A Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários 
SPE S/A foi constituída em 22 de Setembro de 2016, e tem como objeto 
específico o planejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, 
construção, locação e especialmente a venda do empreendimento imobi-
liário que será desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 20.477 
e 18.692 todas registradas perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de 
São Paulo, e ainda o imóvel situado nesta Capital à Rua Agostinho Cantú 
nº156 e Rua Desembargador Armando Fairbanks nº70 Butantã, bem como 
o recebimento dos alugueis e parcelas decorrentes da locação e aliena-
ção, respectivamente, do referido empreendimento. O endereço da sede da 
Companhia é na Rua Hungria, nº 514 - 10º andar, conjunto 102, sala 32, 
Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo - SP. 2. Apresentação das de-
monstrações financeiras e principais práticas contábeis - As demons-
trações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que incluem os princípios contábeis previstos na legisla-
ção societária brasileira, em consonância com a Lei nº 6.404/76, bem como 
alterações introduzidas com o advento da Lei nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, 
nos pronunciamentos, orientações e instrumentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), especificamente o CPC para Pequenas 
e Médias Empresas (PME), deliberados pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela 
diretoria em 20 de fevereiro de 2017. 3. Resumo das principais prátricas 
contábeis - a. Apropriação das receitas, custos e despesas - A Com-
panhia encontra-se em fase de desenvolvimento do empreendimento imo-
biliário, portanto não apresenta receitas da atividade fim, somente custos 
de construção e despesas com materiais de consumo, necessárias a sua 
constituição e manutenção, bem como receitas financeiras as quais foram 
reconhecidas conforme o regime contábil da competência do exercício. b. 
Instrumentos financeiros - A Companhia determina a classificação inicial 
de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial sob as seguintes 
categorias: mensurados a valor justo por meio do resultado, empréstimos e 
recebíveis e passivo financeiro registrado ao custo amortizado, conforme 
determinado pelo CPC. (i) Ativos financeiros mensurados a valor justo 
por meio do resultado - Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo 
por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negocia-
ção e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os 
ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado 
se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e 
vendas baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos 
e estratégia de investimentos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo 
por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor 
justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. (ii) Emprés-
timos e recebíveis  - Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com 
pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais 
ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os emprés-
timos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método 
dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recu-
perável. (iii) Passivos financeiros registrados ao custo amortizado - Os 
títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em 
que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente na data de negociação na qual o Grupo se torna uma parte 
das disposições contratuais do instrumento. Tais passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos fi-
nanceiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos. c. Estoques - Os estoques são compostos pelo menor valor entre 
o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é composto pelo 
valor do terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido dos gas-
tos com construção e encargos financeiros oriundos da aquisição do imóvel.  
d. Redução ao valor recuperável - Os valores contábeis dos estoques são 
revistos a cada data de apresentação das demonstrações financeiras para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal in-
dicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o 
valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. 
e. Passivo circulante  - Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e 
societárias, registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acresci-
dos dos encargos financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presen-
te pela taxa efetiva de juros. f. Imposto de renda e contribuição social - As 
provisões de imposto de renda e contribuição social sobre lucro fiscal são 
calculadas pelo regime de tributação do lucro real e são calculados à alí-
quota de imposto de renda de 25% (15% mais adicional de 10% sobre lucro 
excedente a R$ 240) e contribuição social de 9%.  4. Caixa e equivalente de 
caixa - Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações 
financeiras de liquidez imediata, conforme composição abaixo:
Descrição 31/12/2016
Caixa e bancos   10
Aplicações financeiras (i)         89.883
Total        89.893

Ativo Notas 31/12/2016
Ativo circulante
Caixa e equivalente de caixa 4  89.893
Impostos a recuperar   46
Total do ativo circulante         89.939

Estoque de imóveis 5  7.870.492

Total do ativo não circulante    7.870.492
Total do ativo    7.960.431

Demonstrações de resultados
 Notas 31/12/2016
Despesas administrativas 7  (10.348)
Despesas tributárias   (165)
Despesas financeiras 8.a  (4.793)
Receitas financeiras 8.b  477
Resultado operacional        (14.829)
Prejuízo do exercício        (14.829)

Demonstrações de resultados abrangentes
 31/12/2016
Prejuízo do exercício       (14.829)
Resultado abrangente total       (14.829)

Demonstrações do fluxo de caixa-Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais  31/12/2016
Prejuízo do exercício  (14.829)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com
o caixa liquido gerado pelas atividades operacionais
(Aumento) diminuição de ativos
Estoque de Imóveis  (7.870.492)
Impostos a recuperar  (46)
Aumento (diminuição) de passivos
Obrigações tributárias   420
Contas a pagar          1.868
Caixa utilizado nas atividades operacionais  (7.883.079)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital    7.972.972
Caixa proveniente das (utilizado nas) 
 atividades de financiamento   7.972.972
Aumento/ (redução) líquido de caixa e equivalente de
caixa no final do exercício        89.893
Variação em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício        89.893
Aumento/ (redução) líquido de caixa 
 e equivalente de caixa no final do exercício        89.893

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
            Capital social       Prejuízos
 Capital   acumu- 
      Social A integralizar       lados         Total
Subscrição do capital
 social - 22/09/2016   1.000  - -  -
Aumento do
 capital social   9.999.000   (9.999.000) -  -
Capital integralizado  -  7.971.972  -  7.971.972
Prejuízo do exercício  - -    (14.829)     (14.829)
Saldo em 31/12/ 2016   10.000.000     (2.027.028)    (14.829)  7.957.143

Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A
CNPJ/MF nº 26.219.544/0001-32

Demonstrações Contábeis referentes aos Período de 22 de setembro de 2016 (início de atividades da Companhia) a 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores em Reais)

Passivo Notas 31/12/2016
Passivo circulante
Obrigações tributárias   420
Contas a pagar   1.868
Total do passivo circulante           2.288
Patrimônio líquido
Capital 6.a  10.000.000
(-) Capital social a integralizar 6.b  (2.027.028)
Prejuízos acumulados   (14.829)
Total do patrimônio líquido    7.958.143
Total do passivo e patrimônio líquido    7.960.431

Nota explicativa às demonstrações financeiras (Em Reais)
(i) Tais aplicações referem-se a aplicação automática no valor de R$ 9.643 e 
aplicação DI do Banco Itaú - Soberano DI LP FICFI no valor de R$ 80.240. 
Estas tratam-se de aplicação de curto prazo, de alta liquidez e prontamen-
te conversíveis em um montante conhecido de caixa, sujeito a um insig-
nificante risco de mudança de valor. A remuneração destes investimentos 
está atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 5. Estoques 
de imóveis - • Tipo de projeto: Residencial; • Localidade: São Paulo/SP; 
• Previsão de início da obra: Novembro/2018; • Tempo de duração da 
construção do projeto: 24 meses.;• Percentual que já foi construído do 
projeto: 0%; • Data prevista de entrega do projeto: Outubro/2020
Descrição 31/12/2016
Terrenos para incorporações  7.600.000
Impostos e taxas 262.819
Custos de projeto          7.673
Total   7.870.492
A intenção da administração é a de venda do imóvel, por essa razão o man-
tém contabilizado como estoque. O valor dos estoques é avaliado anual-
mente para fins de redução ao valor recuperável (impairment). A avaliação 
é efetuada através de laudos específicos preparados por especialistas do 
setor imobiliário e que levam em conta a expectativa dos resultados futuros 
a serem obtidos com o empreendimento imobiliário. Com base no laudo de 
avaliação, a administração analisou a recuperabilidade do ativo e não iden-
tificou indicadores de perda. 6. Patrimônio líquido - a. Capital Social - O 
capital social da Sociedade em 22 de Setembro de 2016 era de R$ 1.000 
(mil reais) em moeda corrente nacional totalmente integralizado, represen-
tado por 1.000 (mil) quotas com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), 
sendo distribuídas, respeitada a proporção de participação dos sócios SDI 
Administração de Bens Ltda e SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda no ca-
pital social da sociedade. Em outubro de 2016 a sócia SDI Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda retirou-se da sociedade cedendo e transferindo 01 quota 
totalmente subscrita e integralizada para a Tellus IV Participações S/A. Na 
mesma data tendo em vista melhor atender aos interesses sociais, houve a 
transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresaria limi-
tada para sociedade anônima de capital fechado. Foi aprovada a conversão 
das 1.000 (um mil) quotas representativas do capital social da Sociedade 
em 1.000 (um mil) Ações. Na mesma data as acionistas decidem aumentar 
o capital social da Companhia no montante de R$ 9.999.000 (nove milhões, 
novecentos e noventa e nove mil reais), passando para R$ 10.000.000 (dez 
milhões de reais) mediante a emissão de 9.999.000 (nove milhões, nove-
centas e noventa e nove mil) novas ações ordinárias, totalmente subscritas 
a serem integralizadas. A composição acionária em 2016 está abaixo repre-
sentada: / Acionista  Nº. Ações Participação (%)
SDI Administração de Bens Ltda. 10.000  0,10
Tellus IV Participações S/A   9.990.000                    99,90
Total 10.000.000                    100%
b. Capital à integralizar / Descrição 31/12/2016
SDI Administração de Bens Ltda  (1.029)
Tellus IV Participações S/A (2.025.999)
Total (2.027.028)
c. Destinação do lucro - O lucro líquido terá as seguintes destinações, con-
forme estatuto social da Sociedade: • 5% serão aplicados antes de qualquer 
outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% 
do capital social; • Uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo 
obrigatório aos acionistas, que não poderá em qualquer caso, ser inferior a 
25% do apurado no exercício. 7. Despesas Administrativas - As compo-
sições das despesas administrativas estão distribuídas da seguinte forma:
Descrição 31/12/2016
Assessoria Contábil (6.470)
Assessoria de Informática         (3.878)
Total       (10.348)
8. Resultado Financeiro - A composição das despesas e receitas financei-
ras no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 é a seguir demonstrada:
a. Despesas financeiras / Descrição 31/12/2016
IOF/IOC  (4.789)
Outras despesas financeiras                (4)
Total         (4.793)
b. Receitas financeiras / Descrição 31/12/2016
Receita de aplicação financeira             477
Total             477
9. Imposto de renda e contribuição social - A Companhia optou pelo lucro 
real como regime de tributação nos exercícios de 2016, considerando que fo-
ram apurados prejuízos fiscais nestes exercícios, não houve base de cálculo 
para IRPJ e CSLL, gerando um crédito tributário potencial de R$ 3.559 que 
poderá ser compensado com lucros apurados em exercícios subsequentes 
respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente. 10. Cobertura 
de seguros - A Companhia adota a política de contratar cobertura de segu-
ros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes 
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 
Devido ao estagio atual do empreendimento, a administração entende que 
não há a necessidade de contratação de seguro. 11. Contingências - A Ad-

ministração da Companhia não tem conhecimento de nenhum ativo ou pas-
sivo contingente a ser registrado em 31 de dezembro de 2016. 12. Partes
relacionadas - São partes relacionadas os controladores da Companhia, in-
formados na Nota Explicativa no 6, bem como as empresas que fazem parte
do grupo societário dos controladores. Adicionalmente, a Companhia iden-
tificou as seguintes pessoas físicas ou jurídicas como partes relacionadas:
• IDS GP, LLC; • Camon I LP; • Camon II LP; • Camon III LP; • Tellus IV Par-
ticipações S.A./ • SDI Administração de Bens Ltda.; • Arthur José de Abreu
Pereira /• André Ferreira de Abreu Pereira; • Alexandre Ferreira de Abreu
Pereira; • Dario de Abreu Pereira Neto; • Narciso Manuel Afonso Marques da
Silva; 13. Instrumentos financeiros - A Sociedade mantém operações com
instrumentos financeiros. A Administração destes instrumentos é efetuada
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando liquidez,
rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o
objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição
ao risco que a Administração pretende cobrir, o qual é aprovado pela Admi-
nistração para aprovação e operacionalização da estratégia apresentada. A
política de controle consiste em acompanhamento permanente das condi-
ções contratadas versus condições vigentes no mercado. A Sociedade não
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou em quaisquer
outros ativos de risco. As operações da Sociedade estão sujeitas aos fatores
de riscos descritos a seguir: a. Considerações sobre riscos - (i) Risco de
crédito - A Sociedade restringe a exposição a riscos de crédito associados
à caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em institui-
ções financeiras avaliadas como de primeira linha e com remuneração em
títulos de curto prazo. b. Valorização dos instrumentos financeiros - Os
valores de mercado dos principais instrumentos financeiros ativos e passi-
vos são substancialmente equivalentes aos valores contábeis.
                                    31/12/2016                               
 Valor  Passivo ao 
 através do Empréstimos custo 
Ativo  resultado      recebíveis amortizado       Total
Caixa e equivalente 
 de caixa      89.893                     -                   -   89.893
Total      89.893                      -                    -   89.893
Passivo
Contas a pagar                -                      -           1.868     1.868
Total                -                      -           1.868     1.868
Os valores justos informados não refletm mudanças futuras na economia, tais
como taxa de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam
ter efeito sobre sua determinação. Os seguintes métodos e premissas foram
adotados na determinação do valor justo. Os ativos e passivos da Companhia
estão classificados da seguinte forma: • Caixa e equivalente de caixa - Valor
justo por meio do resultado • Contas a Pagar - Passivo ao custo amortizado
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 06 de março de 2017
KPMG Auditores Independentes Ederson Rodrigues de Carvalho
CRC 2SP014428/O-6  Contador CRC 1SP199028/O-1

News
Encontro de Empresas Juniores de 
Geotecnologia acontece em São Paulo

@ Está confi rmado o Encontro de Empresas Juniores de Geo 
como parte da programação dos eventos MundoGEO#Connect 

e DroneShow 2017, que vão acontecer de 9 a 11 de maio no Centro 
de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). Com o intuito de 
fortalecer redes, criar espaços de diálogo e criatividade, bem como 
proporcionar a interação entre as Empresas Juniores nacionais com 
StartUps, investidores, empresas e órgãos públicos, além de muitos 
outros profi ssionais da área de Geo e Drones, foi criado este espaço 
para conversas, divulgação e troca de ideias. As inscrições já estão 
abertas através do email marketing@mundogeo.com
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