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1. Contexto Operacional: A You Inc Incorporadora e Participações S.A. 
(“Companhia”) foi constituída em 14/12/2009 e atua como “holding” das em-
presas mencionadas na nota explicativa nº 8. A Companhia, por meio de 
suas controladas, mantém preponderantemente e caracterizados em seu 
objeto social: (a) a aquisição, o desenvolvimento, a construção, a operação, 
a venda, a locação e a administração, diretamente ou através de Compa-
nhia de propósito específico, de imóveis no Estado de São Paulo e em 
outras áreas do Brasil; e (b) a participação como sócia, acionista ou cotista 
em quaisquer outras Companhia que desenvolvam atividades relacionadas 
ao item (a) anterior. Ao longo dos seus últimos 3 anos de operação, a YOU 
INC lançou VGV consolidado da ordem de R$ 1,7 bilhão e possui projetos 
em aprovação que somam VGV de R$ 779 milhões. O VGV previsto para 
lançamento em 2019 deve ser expressivamente maior quando compara-
do aos exercícios anteriores, embasado na melhora dos fundamentos de 
mercado imobiliário e da economia como um todo. Importante observar 
que, com relação aos terrenos adquiridos e em aprovação, os mesmos se 
encontram substancialmente quitados (*). A Companhia conta atualmente 
com 11 canteiros de obra em execução. Todas a obras da Companhia con-
tam com financiamento bancário tipo plano empresário, reduzindo a sua 
exposição de caixa nos projetos em construção (*). Outro dado importante é 
o nível de estoque pronto da YOU INC, sendo o total de unidades de 3,86% 
de todas as entregas efetuadas. O nível de estoque atual representa baixo 
custo de manutenção, não onerando significativamente o fluxo de caixa dos 
respectivos projetos (*). A Administração da Companhia entende mitigar os 
pontos de pressão sobre seu fluxo de caixa através da contratação de finan-
ciamento para obra, gerenciamento e negociação das solicitações de dis-
trato e baixo custo de manutenção de estoque. (*) Estes são os principais 
pilares de manutenção de seu fluxo de caixa e consequente manutenção 
de sua capacidade operacional. (*) Informações não sujeitas ao exame dos 
auditores independentes. 2. Principais Políticas Contábeis: 2.1. Declara-
ção de conformidade: As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 

Balanços Patrimoniais 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios 

- Diretor Presidente
 - Diretor

 Controladora Consolidado

Circulantes 662 3.151 740.068 581.450
Caixa e equivalentes de caixa 19 2.429 62.073 48.221
Contas a receber de clientes - - 246.098 191.352
Estoque de imóveis a comercializar - - 427.332 339.346
Adiantamentos diversos 528 525 3.585 1.814
Impostos a recuperar 103 103 336 238
Despesas antecipadas - 17 475 137
Outros créditos 12 77 169 342

Contas a receber de clientes - - 57.311 90.622
Partes relacionadas 24.939 3.957 2.551 3.583
Despesas antecipadas - 12 1.097 76
Investimentos 83.430 108.024 - -
Imobilizado 484 717 4.475 4.154
Intangível 162 185 222 227

   Reserva      Partici-

 social ções de emissão va retenção acumu- tários da contro-

Aumento e integralização de capital - - - - - - - 25.338 25.338
Recursos capitalizáveis - - - - - - - 4.985 4.985
Transações de capital - (2.975) - - - - (2.975) - (2.975)
Redução de capital social - - - - - - - (60.277) (60.277)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - - (26.047) (26.047) 9.902 (16.145)
Distribuição de lucros - - - - - - - (7.598) (7.598)

Aumento e integralização de capital - - - - - - - 55.268 55.268
Redução de capital social - - - - - - - (68.510) (68.510)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - - (15.800) (15.800) 46.639 30.839
Apropriação de reserva de retenção de lucros - - - - (31) 31 - - -
Distribuição de lucros - - - - - - - (38.280) (38.280)

 Controladora Consolidado
 

Despesas gerais e administrativas (22.507) (22.298) (38.670) (38.767)
Despesas comerciais (309) (204) (16.697) (18.522)
Resultado de equivalência 
 patrimonial 10.406 5.229 - -
Ganho na distribuição
  desproporcional de lucros 2.723 442 5.687 1.353
Ganho na alienação de
 participação societária 1.566 - 1.555 -
Outras receitas operacionais - - 20 -
Receita com taxa de administração 5.156 8.996 - -
Despesas tributárias (446) (778) - -

 Financeiro 
Resultado Financeiro 
Receitas financeiras 40 293 8.385 8.758
Despesas financeiras (11.881) (16.676) (16.040) (24.188)
 (11.841) (16.383) (7.655) (15.430)

Ações em circulação 22.481 22.481 - -
Prejuízo básico e diluído por ação - R$ (0,70) (1,16) - -
Proprietários da controladora - - (15.800) (26.047)
Participação de não controladores - - 46.639 9.902

Fluxo de Caixa das Controladora Consolidado
 

Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS (15.252) (24.996) 40.125 (8.204)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) 
 antes do IR e da CS com o caixa líquido 
(aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais: 
Resultado de equivalência
 patrimonial (10.406) (5.229) - -
Ajuste a valor presente - - (2.186) 1.073
Imposto de recolhimento diferido - - 175 (1.456)
Juros incorridos sobre empréstimos,
  debêntures e financiamentos 11.340 15.664 11.340 8.706
Depreciações e amortizações 332 451 2.905 2.456
Baixa do valor residual de imobilizado - - - -
Provisão para riscos 851 66 851 66
Ganho na distribuição de
  lucro desproporcional (2.723) (442) (5.687) (1.353)
Custos de emissão das debêntures 57 339 57 339
Provisão para distratos - - 1.831 1.743
Redução (aumento) nos ativos operacionais: 
Contas a receber de clientes - - (19.249) (10.672)
Estoque de imóveis a comercializar - - 29.656 77.676
Impostos a recuperar - (60) (98) (47)
Partes relacionadas (7.309) 9.141 51.828 34.676
Outros créditos 65 59 173 (33)
Despesas antecipadas 17 (29) (1.359) (72)
Adiantamentos diversos (3) (43) (1.771) (25)
Aumento (redução) nos passivos operacionais: 
Fornecedores 653 159 4.302 314
Terrenos a pagar - - (75.534) (10.802)
Impostos, taxas e contribuições a recolher (229) 15 559 (79)
Adiantamentos de clientes - - 8.930 (7.683)
Provisões sociais (358) (328) (345) (315)
Outras contas a pagar - (2.638) 314 (4.563)
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
  operações (22.965) (7.871) 46.817 81.745
IR e contribuição social pagos (411) (1.051) (9.286) (7.941)
Juros sobre empréstimos, debêntures
 e financiamentos pagos (11.340) (15.664) (42.046) (30.098)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 nas atividades operacionais (34.716) (24.586) (4.515) 43.706

Aumento de capital de controladas (1.827) 5.315 - (2.975)
Redução de capital de controladas 23.450 8.000 - 
Aquisição de bens do ativo imobilizado
   e de itens do intangível (76) (92) (3.221) (1.983)
Dividendos recebidos de controladas 16.100 6.909 - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
  atividades de investimento 37.647 20.132 (3.221) (4.958)

Captação de empréstimos 
 e financiamentos 23.472 38.821 228.072 152.900
Pagamento de empréstimos 
 e financiamentos (28.813) (38.035) (154.962) (148.564)
Redução de capital - - (13.242) (29.954)
Dividendos distribuídos - (14) (38.280) (8.391)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento (5.341) 772 21.588 (34.009)

 de Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa 

  de Caixa e Equivalentes de Caixa 

 Controladora Consolidado
 

Outros resultados abrangentes - - - -

  do Período 

Proprietários da controladora - - (15.800) (26.047)
Participação de não controladores - - 46.639 9.902

 Controladora Consolidado
Receita 
Incorporação, revenda de 
 imóveis e serviços 5.156 8.996 370.994 319.767

Custo - - (265.784) (248.968)
Materiais, energia, serviços de terceiros 
 e outros operacionais (8.835) (5.771) (23.988) (21.501)
Despesas comerciais (309) (204) (14.230) (16.590)
 (9.144) (5.975) (304.002) (287.059)

Retenções 
Depreciações e amortizações (332) (451) (2.905) (2.456)
 (332) (451) (2.905) (2.456)

Resultado de equivalência patrimonial 10.406 5.229 - -
Ganho na distribuição de lucro 2.723 442 5.687 1.353
Ganho na distribuição desproporcional
  de lucros 1.566 - 1.555 -
Outras receitas - - 20 -
Receitas financeiras - incluindo 
 variações monetárias 40 293 8.385 8.758
 14.735 5.964 15.647 10.111

Salários e encargos 11.738 13.615 12.004 13.761
Remuneração da Administração 680 1.543 680 1.543
Impostos, taxas e contribuições 994 1.829 18.611 15.578
Despesas financeiras - incluindo 
  variações monetárias 11.881 16.676 16.040 24.188
Aluguéis 922 918 1.560 1.438
Participação de acionistas não 
  controladores no resultado - - 46.639 9.902
Prejuízos incorridos (15.800) (26.047) (15.800) (26.047)
 

Passivos  Patrimônio Controladora Consolidado

Circulantes 52.596 70.761 267.316 188.838
Fornecedores 1.030 377 16.365 12.063
Empréstimos, financiamentos
  e debêntures 22.162 41.144 103.879 87.944
Terrenos a pagar - - 6.654 8.270
Impostos, taxas e contribuições
   a recolher 102 206 3.873 3.314
Provisões sociais 1.396 1.754 1.428 1.773
Adiantamentos de clientes - - 48.664 27.139
Impostos de recolhimento diferido - - 11.728 9.702
Partes relacionadas 27.425 26.799 56.475 22.528
Outras contas a pagar 481 481 18.250 16.105
Não Circulantes 
Empréstimos, financiamentos
   e debêntures 54.515 40.817 209.296 147.816
Terrenos a pagar - - 942 1.364
Impostos de recolhimento diferido - - 2.292 4.143
Adiantamento de clientes - - 14.529 17.932
Partes relacionadas 40.949 27.902 23.782 12.620
Provisão para riscos 1.385 534 1.385 534
Patrimônio Líquido 

Capital social 18.074 18.074 18.074 18.074
Reserva de capital - ágio 
 na emissão de ações 20.047 20.047 20.047 20.047
Transações de capital (2.975) (2.975) (2.975) (2.975)
Reserva legal 2 2 2 2
Reservas de lucros - 31 - 31
Prejuízos acumulados (74.916) (59.147) (74.916) (59.147)
Patrimônio líquido (negativo) atribuível a
  proprietários da controladora (39.768) (23.968) (39.768) (23.968)
Participação de não controladores - - 325.950 330.833
Total dos Passivos e do 

no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), 
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas 
na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Os aspectos relacionados a 
transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o en-
tendimento da administração da companhia, alinhado àquele manifestado 
pela CVM no Ofício Circular /CVM/SNC/SEP nº 02/18 sobre a aplicação 
do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15). Todas as informações 
relevantes utilizadas pela Administração na gestão da Companhia estão 
evidenciadas nestas demonstrações financeiras. 2.2. Base de elaboração: 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 
de consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas incluem 
as operações da Companhia e de suas controladas. Todas as transações, 
saldos, receitas e despesas entre as controladas e a Companhia são elimi-
nados integralmente nas demonstrações financeiras consolidadas, sendo 
destacada a participação dos acionistas não controladores. -
mentos em controladas: O controle é obtido quando a Companhia tem o 
poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade 
para auferir benefícios de suas atividades. Nesse método, os componentes 
dos ativos, passivos e resultados são combinados integralmente e o valor 
patrimonial da participação dos acionistas não controladores é determina-
do pela aplicação do percentual de participação deles sobre o patrimônio 
líquido das controladas. Nas demonstrações financeiras individuais da con-
troladora, as participações em controladas são reconhecidas pelo método 
de equivalência patrimonial. As demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas da Companhia estão apresentadas na 
moeda funcional da controladora, ou seja, em reais (R$). Utilização de 
estimativas e julgamentos. As demonstrações financeiras foram elaboradas 
em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC) e as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis a entidades 
de incorporação imobiliária no Brasil, aprovadas pelo CPC e pelo CFC, as 
quais requerem que a Administração faça estimativas que podem afetar o 
valor de ativos e passivos reportados, a divulgação de ativos e passivos 

contingentes nas datas dos balanços e os valores de receitas e despesas 
reportados para o período coberto. Na elaboração dessas demonstrações 
financeiras, algumas estimativas foram feitas pela Administração, incluindo 
a estimativa de vida útil dos bens do ativo imobilizado, a determinação de 
taxas de desconto a valor presente utilizadas na mensuração de certos 
ativos e passivos e a provisão para riscos e processos judiciais

A íntegra das Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia

Com tanta popularidade, 
a consultora em nutrição 
da Associação Brasileira 

das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães & 
Bolos Industrializados (ABI-
MAPI) Marcela Tardioli, lista 
algumas curiosidades e des-
venda mitos e verdades sobre 
o alimento.

Ao contrário do que alguns 
pensam, por ser fonte de car-
boidrato o pão é nutritivo e 
essencial para fornecimento 
de energia para o corpo e a 
mente no dia-a-dia. “Nas ver-
sões industrializadas, que são 
ainda mais práticos e possuem 
maior prazo de validade, en-
contramos ainda mais opções 
com apelo de saudabilidade, 
como os integrais, enriqueci-
dos com grãos, entre outros”, 
explica Marcela. Vamos, então, 
esclarecer as principais dúvidas 
sobre o alimento: 
 • Pão de forma é real-

mente o vilão das dietas 

- Mito. Segundo a OMS, os 
carboidratos devem contri-
buir com 60% do total de 
calorias ingeridas. Dentro 
dessa recomendação, o 
consumo de pão não faz 
mal à saúde, e não contribui 
para o aumento do peso 
desde que seja consumido 
com moderação e em por-
ções corretas, assim como 
qualquer outro alimento. 
Além disso, é importante se 
atentar ao que escolhemos 
para adicionar no pão como 
manteiga, requeijão ou 
queijos, que podem acabar 
deixando-o mais calórico.

 • Nem todo pão de forma 

Os mitos e as verdades 
sobre o pão industrializado
Com manteiga, requeijão, geleia e até mesmo puro. Quente ou frio, de manhã a tarde ou a noite, o pão 
é um dos alimentos mais versáteis e queridos por parte das famílias

dito como integral é, de 

fato, integral - Verdade. 
Fique sempre atento ao 
rótulo. O primeiro ingre-
diente descrito é o que 
tem em maior quantidade 
no produto. Para o pão ser 
considerado integral deve 
vir descrito na lista dos 
ingredientes em primeiro 
lugar a farinha de trigo 
integral e não farinha de 
trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, por exemplo.

 • A opção de pão de forma 

integral é mais saudável 

- Verdade. O pão integral é 
rico em fi bras, que favore-
cem o controle dos níveis 
de gordura no sangue e 
contribuem positivamente 
para melhores índices gli-
cêmicos, principalmente 
após as refeições. Dessa 

forma, os alimentos inte-
grais podem contribuir 
para redução do risco de 
doenças do coração e de 
diabetes, quando inseridos 
em uma dieta balanceada 
aliada a hábitos saudáveis 
de vida. 

 • Para quem deseja perder 

peso, o pão não deve ser 

consumido nem antes e 

nem depois de ativida-

des físicas. - Mito. Uma 
boa alimentação para aca-
demia prevê carboidratos 
associados a fontes de 
proteína, especialmente 
no período pós-treino. Por-
tanto, ingestão do alimento 
ajuda a recarregar a energia 
do corpo, favorecendo a 
recuperação muscular e 
evitando a fadiga.

 • O pão promove a forma-

ção de serotonina - Ver-
dade. Alimentos ricos em 
carboidratos contribuem 
para a formação deste neu-
rotransmissor, responsável 
pelo humor e sensação de 
bem-estar. Sendo assim, 
consumir pão pode ajudar 
a manter a disposição e 
alto-astral no dia-a-dia.

 • Comer pão deixa in-

chado - Mito. O pão em si 
não faz mal se consumido 
moderadamente. Mas, um 
fator que pode provocar a 
sensação de inchaço é se a 
pessoa for celíaca (intole-
rante ao glúten). Por isso, 
em caso de desconforto 
abdominal, é importante 
procurar um profi ssional 
para uma melhor avaliação 
e orientação. Fonte: ABI-
MAPI.
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As novas regras 

divulgadas pelo Banco 

Central terá impacto 

em todo o mercado 

fi nanceiro e, certamente, 

simplifi cará o processo de 

transferência de dinheiro

O objetivo é que as trans-
ferências de dinheiro 
aconteçam em tempo 

real, independente da insti-
tuição fi nanceira de origem e 
destino. Com estrutura fl exí-
vel e aberta, as novas regras do 
BC buscam garantir o acesso e 
o surgimento de participantes 
que ofertem serviços inovado-
res e diferenciados, papel que 
tem sido desempenhado pelas 
fi ntechs e que agora poderá 
ser ainda mais ampliado. Na 
Europa isso já é uma realida-
de desde novembro do ano 
passado. 

Na China, dois serviços es-
tão revolucionando o sistema 
de pagamentos com o WeChat 
Pay e o AliPay. Por eles, as 
pessoas associam suas contas 
correntes a esses serviços 
e ganham QR codes que as 
identifi cam, bastando apenas 
escaneá-lo com a câmera 
do celular para realizar uma 
transferência imediatamente 
a qualquer dia e horário.

A defi nição dos requisitos 
fundamentais é o ponto de 
partida para o início do proces-
so de implantação do sistema 
de pagamentos instantâneos 
no Brasil. 

O novo sistema terá uma 
estrutura fl exível e aberta, 
com o objetivo de garantir 
o acesso e o surgimento de 
participantes que ofertem 
serviços inovadores e dife-
renciados, afirma o Banco 
Central. Os prestadores de 
serviços de pagamento serão 
classifi cados em três grupos:
 • Com participação 

direta: instituição fi -
nanceira ou de paga-
mento que oferecem 
ao usuário final uma 
conta transacional para 
movimentar dinheiro 
(contas de pagamento 
e conta corrente, por 
exemplo) e que, para 
fi ns de liquidação en-
tre instituições, possui 
conta no BC e conexão 
à infraestrutura centra-
lizada de liquidação;

 • Prestadores com par-

ticipação indireta: 
instituições fi nanceiras 
ou de pagamento que 
oferecem uma conta 
transacional para o usu-
ário fi nal e que, para fi ns 

de liquidação entre ins-
tituições, não possuem 
conta no Banco Central 
nem conexão à infra-
estrutura centralizada 
de liquidação. Neste 
caso, os participantes 
indiretos deverão rea-
lizar suas liquidações 
por intermédio de um 
participante direto, 
mediante prestação de 
serviços via contrato;

 • Provedores de ser-

viço de iniciação de 

pagamento: institui-
ções que não ofertam 
uma conta transacional 
para o usuário fi nal, mas 
serviço de  pagamen-
to utilizando a conta 
transacional em que o 
usuário detém em uma 
instituição financeira 
ou de pagamento. Essa 
forma de participação 
ainda está em discussão 
e está condicionada à 
existência de regulação 
futura específi ca.

O BC também será respon-
sável por operar a infraestru-
tura única de liquidação, que 
estará disponível 24 horas 
todos os dias do ano. A conec-
tividade entre os participantes 
diretos e a infraestrutura cen-
tralizada de liquidação poderá 
ser realizada de forma fl exível, 
diretamente ou por meio de 
empresas de conectividade 
conhecida como switch.

Elas poderão, inclusive, 
agregar vários participantes 
à estrutura de conectivida-
de. No âmbito do serviço de 
conectividade, essas empre-
sas especializadas poderão 
ofertar a funcionalidade de 
tradução de padrões, em 
que o prestador do serviço 
de conectividade recebe as 
instruções de pagamento em 
um determinado formato e 
traduz essas instruções para 
o padrão de comunicação do 
sistema.

É fundamental que as 
empresas envolvidas nesse 
novo sistema de pagamentos 
instantâneos tenham o know-
-how do SPB (Sistema de 
Pagamentos Brasileiro) para 
atender essa nova demanda. 
O objetivo do BC é incentivar 
o surgimento de novas ofer-
tas no mercado para que o 
usuário e empresas tenham o 
dinheiro disponível 24x7 nas 
transferências. 

Isso certamente terá um 
impacto em todo o sistema 
fi nanceiro em médio e longo 
prazo.

(*) - É CEO e presidente
da Tree Solution.

O impacto das regras do 
sistema de pagamentos 

instantâneos no mercado
Odilon Costa (*)

Vivaldo José Breternitz (*) e Antônio César Galhardi (**)

Fortemente baseada em tec-
nologia, a Airbnb é uma empresa 
bilionária conhecida como “a 
maior rede de hotéis do mundo 
sem possuir nenhum quarto”.

Foi fundada em 2008. Seus 
criadores, Brian Chesky e Joe 
Gebbia tinham uma ideia, mas 
não tinham dinheiro. Por isso 
- para conseguir algum - apro-
veitaram a campanha eleitoral 
americana daquele ano que 
opunha Barak Obama a John 
McCain e lançaram no merca-
do cereais cujas caixas eram 
ilustradas com caricaturas dos 
candidatos. 

Cada cereal tinha um nome 
divertido e ligado ao candidato: 
ObamaO’s para o democrata e 
Cap’n Mccain’s para o republi-
cano. Os próprios empreende-
dores desenharam as caixas, 
mandaram imprimir mil delas, 
compraram cereais baratos 
que já estavam no mercado 
(Cherrios e Captain Crunch) e 
os embalaram - fizeram isso em 
seu apartamento, fechando as 
caixas com uma pistola de cola 
quente. 

Por alguma razão desconheci-
da, Chesky, Gebbia e seus cere-
ais tiveram a sorte de aparecer 
em uma rede nacional de TV, 
fazendo com que as mil caixas 
fossem todas vendidas em um 
único dia, a US$ 40 cada uma, 
deixando 30 mil dólares líquidos 
para os empreendedores. 

Esse dinheiro foi suficiente 
para manter o negócio funcio-

nando por alguns meses, até 
ser aceito por um programa de 
aceleração de startups do Vale 
do Silício e realmente iniciando 
sua trajetória de sucesso. 

Um ano depois, a empresa 
tinha quinze funcionários, tra-
balhando no mesmo apartamen-
to; para abrir espaço, Chesky 
deixou o local e foi viver em um 
imóvel locado via Airbnb. Mas a 
ideia já era realmente um êxito: 
até o final de 2010, investidores 
colocaram quase 8 milhões de 
dólares na empresa, que já havia 
vendido mais de 700 mil noites 
de hospedagem.

O crescimento tem sido con-
tínuo: escritórios foram abertos 
em diversos países e novos 
tipos de serviço criados, desde 
a oferta de imóveis mais luxuo-
sos até aqueles de custo muito 
mais baixo, destinados a vítimas 
de desastres naturais, como o 
tufão Sandy, que atingiu Nova 
Iorque em 2012 e a refugiados 
e imigrantes ilegais. 

As empresas hoteleiras têm 
procurado, sem muito sucesso, 
combater a Airbnb, acusando-a 
de concorrência desleal, porém 
parece que a trajetória de cres-
cimento deve continuar, já se 
falando na abertura do capital 
da empresa neste ano de 2019.

(*) - É Doutor em Ciências pela 
USP, e professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

(**) - É Doutor em Engenharia 
Mecânica pela Unicamp, e professor 

do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza.

Competência e sorte: 
fundamentais para o sucesso
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