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Pedreira Cachoeira S.A. - CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33
Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convidados os acionistas a se reunirem em AGO/E, que se realizará no dia 26/4/19, às 11h00min, na Avenida São Gabriel, 333, 18º andar 
– Jardim Paulista, em SP/SP, para deliberarem: (i) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e contábeis relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/18; (ii) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/18; (iii) Correção monetária do capital social; (iv) Apro-
vação da verba anual e global destinada à remuneração da Diretoria; (v) Alteração do artigo 12 do Estatuto Social; (vi) ratificação da autorização 
para celebrar acordo com os invasores do imóvel pertencente à Pedreira Cachoeira; e (vii) Outros assuntos de interesse social. Os documentos 
existentes relativos aos itens “v” e “vi” da ordem do dia estarão, a partir desta data, nos termos do artigo 135, §3º da Lei nº 6.404/76, à disposição 
dos acionistas no endereço da sede, podendo ser consultados mediante prévio agendamento. SP, 15/4/19. A Diretoria. (17, 18 e 19/04/2019)

You Inc Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/MF N° 11.284.204/0001-18 NIRE N° 35.300.393.775

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária 
A You Inc Incorporadora e Participações S.A., vem, pela presente, em virtude do exposto abaixo, convocar os acio-
nistas da Companhia, para reunirem-se em AGO a ser realizada, em 1ª convocação, às 11hs do dia 30/04/2019, 
na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, nº 360, 4° andar, conjunto 41, ordem do dia: (A) Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31/12/2018, 
acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (B) Deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018; e (C) Fixar a remuneração global anual dos 
administradores para o exercício de 2019. Instruções Gerais: A documentação relativa à ordem do dia está à 
disposição na sede da Companhia, bem como nos endereços eletrônicos da Companhia (http://www.youinc.com.
br/) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. São Paulo, 16/04/2019. A Administração.
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Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ativo Notas           2018               2017

Reapresentado
Ativo Circulante   40.827.646       33.446.712
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 6.254.214 5.835.675
Contas a Receber 4 12.160.659 7.941.668
Estoques 5 14.052.125 14.060.368
Tributos a Recuperar 6 4.810.881 4.226.104
Adiantamentos a Fornecedores 3.015.843 722.603
Créditos Diversos 7 533.924 660.294
Ativo não Circulante   56.931.428       61.055.500
Investimentos - 2.232
Outros Créditos 176.355 187.825
Imobilizado Líquido 9 11.285.212 14.689.067
Intangível 9   45.469.861       46.176.376

Total do Ativo 97.759.074 94.502.212

Passivo e Patrimônio Líquido Notas           2018               2017
Reapresentado

Passivo Circulante   25.924.736       14.776.376
Fornecedores 3.529.913 2.939.316
Empréstimos e Financiamentos 10 5.853.982 5.922.434
Obrigações Trabalhistas 951.211 708.299
Obrigações Tributárias 11 2.389.740 1.283.197
Provisões Trabalhistas 2.208.758 1.897.443
Adiantamentos de Clientes 12 10.981.734 2.022.118
Outras Obrigações 9.398 3.569
Passivo não Circulante   28.432.866       37.652.460
Fornecedores 1.517.350 2.005.245
Empréstimos e Financiamentos 10 496.814 6.320.903
Débitos com Pessoas Ligadas 13 10.000.000 10.796.876
Obrigações Tributárias 11 - 114.000
Provisão para Perdas nos Investimentos 8 1.785.848 3.154.315
Provisão para Contingências 17 73.137 -
Impostos Diferidos 19 14.559.717 15.261.121
Patrimônio Líquido   43.401.472       42.073.376
Capital Social 3.032.000 3.032.000
Reserva Legal 376.454 310.049
Reserva de Incentivos Fiscais 8.083.494 6.821.803
Reserva de Lucros 3.886.007 2.069.136
Ajuste de Avaliação Patrimonial   28.023.517       29.840.388
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 97.759.074 94.502.212

Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12 - (Em Reais)
Notas           2018               2017

Reapresentado
Receita Bruta de Vendas 111.990.079 103.401.520
Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas (17.586.110) (13.442.040)
Receita Líquida de Vendas 94.403.969 89.959.480
Custo dos Produtos Vendidos (71.487.299) (59.057.975)
Lucro Bruto 22.916.670 30.901.505
Receitas (Despesas) Operacionais:
Despesas Administrativas (14.592.430) (17.819.955)
Despesas Comerciais (1.161.186) (943.553)
Despesas Tributárias (388.984) (847.862)
Soma das Despesas Operacionais (16.142.600) (19.611.370)
Ebitda 6.774.070 11.290.135
Despesas com Depreciação (3.002.498) (3.049.330)
Outras Receitas/Despesas Operacionais 1.430.408 (1.572.066)
Receitas Financeiras 783.481 1.082.374
Despesas Financeiras (4.691.521) (5.114.080)
Lucro Antes da Provisão para o IRPJ e CSLL 1.293.940 2.637.033
Provisão Impostos correntes 19 (667.248) (2.093.014)
Provisão Impostos Diferidos 19 701.404 410.415
Lucro Líquido do Exercício 1.328.096 954.434

PRODAPRODAPRODAPRODAPRODATTTTTA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/A
CNPJ: 05.535.694/0001-85

Demonstrações Financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ajuste de Reserva de Total do

Capital Reserva Avaliação Incentivos Reserva Lucros Patrimônio Resultado
     Social     Legal Patrimonial      Fiscais   de Lucros Acumulados       Líquido      Abrangente

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 3.032.000  262.327  29.834.275   5.915.090    1.897.789                 -  40.941.481        4.124.121
(-) Baixas do Custo Atribuído - - (68.392) - - 68.392 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (1.368.459) - - 1.368.459 - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuido - - 488.528 - - (488.528) - -
Reversão de impostos
  diferidos sobre o custo atribuído - - - - - 177.461 177.461 177.461
Lucro do Exercício - - - - - 954.434 954.434 954.434
Constituição da Reserva Legal - 47.722 - - - (47.722) - -
Constituição da Reserva
  de Incentivos Fiscais - - - 906.713 - (906.713) - -
Constituição de reserva
  de retenção de lucros - - - - 1.125.783 (1.125.783) - -
Resultado Abrangente Total - 47.722 (948.323) 906.713 1.125.783 - 1.131.895 1.131.895
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 3.032.000  310.049  28.885.952   6.821.803    3.023.572                 -  42.073.376        5.256.016
Reapresentado
(-) Realização do Custo Atribuído - - (1.309.811) - - 1.309.811 - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuido - - 447.375 - - (447.375) - -
Lucro do Exercício - - - - - 1.328.096 1.328.096 1.328.096
Constituição da Reserva Legal - 66.405 - - (66.405) - - -
Constituição da Reserva
  de Incentivos Fiscais - - - 1.261.691 - (1.261.691) - -
Constituição da Reserva
  de Retençao de Lucros - - - - 928.841 (928.841) - -
Resultado Abrangente Total - 66.405 (862.436) 1.261.691 862.436 - 1.328.096 1.328.096
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 3.032.000  376.454  28.023.516   8.083.494    3.886.008                 -  43.401.472        6.584.112

1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada no ano de 2003 e desde
sua fundação, operando no segmento de industrialização por conta própria
ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, vendas e locação
de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica, desen-
volvimento de programas operacionais (software), licenciamento ou cessão
de direito de uso de software, na prestação de serviços de assistência téc-
nica e na instalação de equipamentos. A Companhia desde sua fundação
possui alta concentração das vendas direcionada para clientes do mercado
público de transportes. Em 10/02/2014 através da Ata de Reunião dos Sóci-
os Quotistas para Transformação de Tipo Societário para Sociedade Anôni-
ma a Prodata Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de Prodata
Mobility Brasil S/A. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1.
Base de Apresentação: As demonstrações contábeis da Companhia em
31/12/2018 e 2017 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Socieda-
des por Ações - Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/
09, e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos ór-
gãos reguladores. 2.2. Principais Práticas Contábeis Adotadas: São as
seguintes as práticas adotadas para elaboração destas demonstrações con-
tábeis: 2.2.1. Estimativas Contábeis: A elaboração de demonstrações con-
tábeis requer que a Administração use de julgamento na determinação e re-
gistro de estimativas contábeis, revisando-as anualmente. Os ativos e pas-
sivos significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem o valor
residual do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa,
obsolescência de estoques e para contingências. A liquidação das transa-
ções envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores diferentes
dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determi-
nação. 2.2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem caixa e equivalentes
de caixa os saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras
com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de
mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são
classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do re-
sultado”. 2.2.3. Estoques: Foram avaliados pelo custo médio de aquisição
excluídos os impostos, com custo não superior ao valor de mercado ou re-
alização. 2.2.4. Tributos a Recuperar: Os valores retidos e não compensa-
dos de exercícios anteriores encontram-se registrados pelo seu valor origi-
nal sem qualquer atualização. 2.2.5. Imobilizado Líquido: É registrado pelo
custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas. As
depreciações são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas
informadas na Nota Explicativa nº 9, estando sujeitos à análise sobre sua
recuperabilidade. 2.2.6. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e não circu-
lantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável
que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Compa-
nhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo
é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obri-
gação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico e já requerido para liquidá-lo. São acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são
classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é prová-
vel que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados
como não circulantes. 2.2.7. IRPJ e CSLL: A provisão para IRPJ e CSLL foi
constituída de acordo com a legislação vigente. A contabilização destas pro-
visões ocorreu no passivo circulante, já sendo considerada a compensação
pelos valores retidos de imposto de renda na fonte sobre aplicações finan-
ceiras e das antecipações efetuadas nos exercícios. O imposto diferido é
reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contá-
beis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores
usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquo-
tas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas
revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente
decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa          2018          2017
Caixa 5.067 8.538
Bancos Contas Movimentos 2.446.752 1.592.771
Aplicações Financeiras 3.802.396 4.234.366
Total 6.254.214 5.835.675
4. Contas a Receber          2018          2017
Clientes Nacionais 11.097.168 7.698.456
Clientes Estrangeiros 1.385.943 469.906
(-) Provisão para Devedores Duvidosos (322.453) (226.694)
Total 12.160.659 7.941.668

5. Estoques          2018          2017
Matéria Prima 11.653.213 12.159.875
Estoques em Terceiros 2.002.450 1.803.132
Mercadorias Importadas 237.954 94.258
Outros Estoques 158.508 3.104
Total 14.052.125 14.060.368
6. Tributos a Recuperar          2018          2017
PIS Retido a Recuperar 14.090 9.418
ICMS a Recuperar 365.603 236.029
IPI a Recuperar 320.567 596.020
COFINS Retida a Recuperar 65.028 43.466
CSLL Retida a Recuperar 236.966 14.489
Imposto Renda Retido na Fonte 633.282 314.773
Outros Impostos a Compensar 1.782.049 1.618.613
Saldo Negativo de CSLL 1.040.095 1.040.095
Saldo Negativo do IRPJ 353.201 353.201
Total 4.810.881 4.226.104
7. Credores Diversos          2018          2017
Créditos a Funcionários 155.696 153.158
Despesa do Exercício Seguinte 378.228 507.134
Total 533.924 660.294
8. Investimentos
Provisão para Perdas          2018          2017
APB Prodata Colômbia (a) (1.785.848) (3.154.315)
Total (1.785.848) (3.154.315)
(a) Participação Controlada APB Prodata Colômbia
Patrimônio Líquido da Controlada em Reais (1.785.848) (3.154.315)
Provisão para Perdas nos Investimentos (1.785.848) (3.154.315)
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Provisão para Perdas nos Investimentos (1.785.848) (3.154.315)
9. Imobilizado líquido                                            2018          2017

Imobi- Imobi-
Vida útil   Depre- lizado lizado

Descrição        anos        Custo      ciação/      Líquido      Líquido
Imóveis 20 6.326.488 1.818.112 4.508.376 4.808.924
Instalações 10 8.179 71 8.108  
Benfeitorias Imóveis
  de Terceiros 10 147.421 48.987 98.434 58.041
Máquinas e
  Equipamentos 2 a 13 2.872.938 1.852.676 1.020.262 1.267.866
Móveis e Utensílios 10 1.027.783 373.984 653.799 586.017
Veículos 8 a 10 477.530 186.269 291.261 279.238
Equipamento
  de Informática 1 a 11 3.940.137 3.119.174 820.963 1.264.847
Equipamento em
  Poder Terceiros 5 21.942.280 18.058.271 3.884.009 6.424.134
Imobilizado 36.742.756 25.457.544 11.285.212 14.689.067
Intangível 1 a 6 50.791.584 5.321.722 45.469.861 46.176.376
Total 87.534.340 30.779.266 56.755.073 60.865.443
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27
e na Resolução CFC nº 1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação
sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propri-
edade para Investimento, a empresa concluiu as análises periódicas com o
objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo
de depreciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expec-
tativa de utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos,
bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências ante-
riores com ativos semelhantes e com base em avaliações realizadas por
avaliadores independentes externos, concomitantemente apurou o valor
justo desses ativos para a determinação do custo atribuído e concluiu tam-
bém o levantamento patrimonial físico destes ativos. No caso dos
Softwares a empresa optou mensurar o valor justo com base em avaliações
realizadas por avaliadores independentes externos, utilizando como técni-
ca valor presente de fluxos de caixa futuros esperado para estes ativos. A
Empresa possui o montante de R$ 37.154.000 de ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida denominados “Software Prodata”.
Conforme a NBC TG 01 (R2) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a
Empresa deve testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperá-
vel de um ativo intangível com vida útil indefinida. A Empresa contratou a
“Macadar Avaliações” a qual emitiu o laudo na data de 30/07/2018 no valor
de R$ 49.690.000.
10. Empréstimos e Financiamentos          2018          2017
Finame 5.829.611 5.829.611
Leasing 24.372 92.823
Passivo Circulante 5.853.982 5.922.434
Finame 485.801 6.315.412
Leasing 11.014 5.491
Passivo Não Circulante 496.814 6.320.903
Total 6.350.797 12.243.337

11. Obrigações Tributárias          2018          2017
Passivo Circulante: PIS a Recolher 120.821 61.943
COFINS a Recolher 631.304 359.561
ISS a Recolher 194.329 218.644
ICMS a Recolher 595.234 337.829
IPI a Recolher 568.066 7.543
Outras Obrigações a Recolher 117.994 126.676
Parcelamentos 161.992 171.001
Total 2.389.740 1.283.197
Passivo Não Circulante: Parcelamentos - 114.000
Total - 114.000
12. Adiantamentos de Clientes          2018          2017
Adiantamentos de Clientes Nacionais 9.145.879 1.563.339
Adiantamentos de Clientes Estrangeiros 1.832.292 458.779
Venda para Entrega Futura 3.563
Total 10.981.734 2.022.118
13. Débitos com Pessoas Ligadas          2018          2017
APB Automação S/A - 4.267
Total de Débitos - 4.267
APB Automação S/A 5.000.000 5.396.304
Louvain Empreendimentos e Participações S/A 2.600.000 2.698.152
ASTC Sistemas de Automação Ltda. 650.000 809.445
Antinos S/A 1.682.376 1.821.082
AP Trans International 67.624 67.625
Total de Lucros a Distribuir 10.000.000 10.792.609
Total de Débitos com Pessoas Ligadas 10.000.000 10.796.876
14. Patrimônio Líquido: Capital Social: O capital social subscrito e total-
mente integralizado é de R$ 3.032.000, constituído por 3.032.000 cotas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada. 15. Reserva de Incentivos Fiscais: A
Prodata Mobility Brasil S/A no exercício de 2014 foi habilitada pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação provisoriamente na data de 28/04/2014 e
de forma definitiva na data de 08/12/2014 a utilização dos benefícios fiscais
de que trata a Lei nº 8.248 de 23/10/1991, obtendo assim a redução de 80%
do IPI e alíquota máxima de 12% do ICMS, tendo acumulado em 2018 o
montante de R$ 8.083.494, e gerado no exercício de 2018 receitas de incen-
tivos fiscais no total de R$ 1.261.691, os quais foram destinados para a
conta de Reserva de Incentivos Fiscais. 16. Reserva de Lucros: Formado
pela soma dos saldos dos resultados apurados em períodos anteriores, con-
forme demonstrado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líqui-
do. Os lucros registrados nesta conta contábil encontram-se livres de impos-
tos. 17. Provisão para Contingências: A Companhia possui processos em
andamento de natureza trabalhista. As respectivas provisões para contin-
gências são constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores
jurídicos para os processos cuja probabilidade de perda for considerada
como provável. Em 2018 foi contabilizado na conta de processos trabalhis-
tas a pagar o montante de R$ 73.136 relativo a ações com perda provável,
já iniciados os processos de liquidações. Dos processos em curso, cuja
avaliação dos assessores jurídicos aponta como probabilidade de perda
possível, a Companhia tem a seguinte estimativa:
Natureza           R$
Trabalhista 716.797
Tributária 150.083
Total 866.880
18. Valor Recuperável de ativos - Impairment: Os ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida, como o “Software Prodata”, não
estão sujeitos à amortização e de acordo com a NBC TG 01 (R2) - Redução
ao Valor Recuperável de Ativos, são testados no mínimo anualmente, sendo
reduzidos ao seu valor recuperável quando aplicável. O imobilizado e outros
ativos não circulantes são submetidos ao teste de recuperabilidade para se
identificar perdas por “Impairment” anualmente ou quando eventos ou altera-
ções nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recupe-
rável. A perda por “Impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor
contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço
líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
19. Tributos sobre o Lucro          2018          2017
Passivo Circulante - - 
Passivo Não Circulante   
Impostos Diferidos - Custo Atribuído 14.433.071 14.880.643
Impostos Diferidos - Revisão Vida útil 126.646 380.478
Total Passivo Não Circulante 14.559.717 15.261.121
Resultado
Total Provisão IRPJ/CSSL Corrente (667.249) (2.093.013)
Total Provisão IRPJ/CSSL Diferidos 701.404 410.415

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em Reais)

Das atividades operacionais          2018          2017
Lucro líquido 1.328.096 954.434
Ajustes para conciliar o resultado
pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 6.631.264 5.721.379
Provisão para perdas com investimento (1.368.467) 751.175
Venda de Imobilizado 64.246 83.172
Reversão do IRPJ sobre o Custo Atribuído - 177.461
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber (4.218.991) 464.946
Estoques 8.243 4.152.603
Tributos a recuperar (584.777) 4.592.266
Créditos diversos 137.840 372.438
Adiantamentos a fornecedores (2.293.240) (136.997)
Outros débitos - Empresas coligadas - 6.417
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores 102.702 1.729.522
Obrigações trabalhistas e tributárias 1.235.455 530.465
Impostos diferidos (701.404) (587.875)
Outros passivos 390.281 (105.102)
Adiantamento de clientes 8.959.616 (5.513.346)
Caixa proveniente das operações 9.690.864 13.192.958
Caixa líquido das atividades operacionais 9.690.864 13.192.958
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado (1.502.234) (707.523)
Acréscimo de intangível (1.082.906) (5.355.864)
Investimentos em outras companhias 2.232 (2.232)
Caixa líquido das atividades de investimento (2.582.908) (6.065.619)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de empréstimos (5.892.541) (6.553.976)
Caixa líquido das atividades de financiamentos (5.892.541) (6.553.976)
Contas a pagar para partes relacionadas (796.876) (69.335)
Caixa líquido das atividades de
  financiamento com acionistas (796.876) (69.335)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 418.539 504.028
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 5.835.675 5.331.647
No fim do exercício 6.254.214 5.835.675
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 418.539 504.028

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Valores Expressos em Reais)

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2019.
Leonardo Ceragioli - Administrador
João Ronco Junior - Administrador

Ulisses da Silva Pedretti - CRC-1SP-289611/O-6

A palavra “disrupção” 

pode ser pesada e até soar 

como um xingamento e, 

quando complementada 

pelo substantivo 

“digital”, entende-se que 

o apocalipse está para 

acontecer muito em breve.

Mas, calma, o fim do 
mundo pode aconte-
cer mesmo para quem 

ignorar esta transformação que 
tem acontecido nos últimos 
anos e atingido cada vez mais 
empresas/modelos de negócios. 
Quando afi rmamos que novos 
analfabetos estão surgindo 
graças à esta transformação na 
sociedade é necessário dar uma 
passo atrás para entender quan-
tas empresas nascem e quantas 
morrem antes de completar 
cinco anos de vida. 

Além disso, qual é o perfi l 
desta empresa e do empreen-
dedor? Queria ele empreen-
der apenas por necessidade, 
frente ao número recorde de 
desempregados que temos hoje 
em nosso país? Com muitos 
recém-formados tentando, sem 
sucesso, ingressar no mercado 
de trabalho, o microempreende-
dorismo surge como saída para  
contornar este cenário, sendo 
uma esperança para mudar de 
vida com um negócio próprio.

Porém, mesmo sabendo 
que, atualmente, não existe 
uma ideia de negócio sem o 
uso  dos meios digitais e das 
redes sociais, muitos deles 
“mergulham” nesse mundo 
digital sem nem ao menos ter 
conhecimento de qual caminho 
seguir para alcançar o sucesso. 
Em consequência disso, para se 
ter uma ideia, 60% dos negócios 
fecham as portas antes mesmo 
de completarem cinco anos e, 
um dos principais motivos, está 
ligado diretamente à falta de 
qualifi cação. 

Não estamos falando de 
Pós-graduação, MBA em Ad-
ministração ou Marketing, 
mas sim em saber empreender 
digitalmente, sem importar o 
ramo de atividade desta em-
presa. Empresas como Youtube 
e Netfl ix, por exemplo, foram 
desacreditadas no passado, 
simplesmente por acreditarem 
que poderiam transformar ne-
gócios existentes. Locadoras e 
produtoras não existem mais 
e as marcas desacreditadas 
faturam bilhões. Qual foi o 
segredo dos fundadores dessas 
empresas? Souberam implantar 
o modelo de negócio para o 
formato digital. 

Quem nunca baixou um 
aplicativo para pedir o almoço 
em casa quando estava com 
fome? Ou usou o celular para 
contratar serviços de entrega 
via motoboy? Hoje, tornou-se 
comum escutarmos histórias 
de empreendedores que encon-
traram o sucesso por meio de 
negócios digitais em diversos 
segmentos, como: transportes, 
alimentação, saúde, mobilida-
de, pets, entre outros. 

Mesmo com ideias inovadoras 
e com potencial para alcançar o 
sucesso - já que as pessoas estão 
cada vez mais ligadas nas novi-
dades do mercado, bem como 
nas possibilidades de empreen-
der -, os modelos de negócios 
até saem do papel mas, em um 
determinado momento, fi cam 
estagnados. Para reverter essa 
situação, é necessário investir 
em um conhecimento prévio 
para se tornar um empreende-
dor digital e, mais do que isso, é 
preciso saber a fórmula correta 
para o negócio não se perder 
no meio do caminho, diante de 
tantas tecnologias e inovações. 

E por falar em educação, as 
universidades que se cuidem, 
pois cada vez mais surgem Edte-
chs - startups de educação que 
utilizam os meios digitais para 
transmitirem o seu conteúdo. 
As instituições precisam se 
reinventar e seguir os avanços 
tecnológicos, proporcionando 
uma metodologia diferente, 
onde grandes nomes de sucesso 
em determinados setores, por 
exemplo, tornem-se professo-
res da instituição - seja de forma 
online ou presencial. 

Para ensinar a empreender, 
é preciso fugir do modelo de 
ensino tradicional e propor-
cionar aos empreendedores 
em formação novas formas de 
aprendizado, com uma proposta 
muito mais conectada ao mer-
cado, e cursos voltados especi-
fi camente para quem quer abrir 
negócios online

Portanto, já é possível enten-
der que quem deseja ser um 
empreendedor, precisará inves-
tir em cursos de especialização 
neste setor antes de colocar 
a “mão na massa”. Enquanto 
empresas nascem e crescem no 
Brasil, focadas no digital, outras 
morrem justamente por ignorar 
esta tal de disrupção. Quanto 
mais empresas quebrarem, mais 
analfabetos surgirão. 

(*) - É empreendedor e CEO da Be 
Academy, que une tecnologia à 

educação com o objetivo de ensinar 
como empreender no mundo digital, 

por meio de estratégias de marketing 
digital. 

Novos analfabetos surgem 
graças à disrupção digital 

Bruno Pinheiro (*)

Museu Nacional (Rio de Janeiro) - Em 2 de setembro de 2018, 
um incêndio destruiu 90% do acervo do Museu Nacional, no 
Rio de Janeiro, uma das principais instituições culturais do 
Brasil. Segundo perícia da Polícia Federal, as chamas foram 
provocadas por uma sobrecarga em um aparelho de ar con-
dicionado no primeiro andar.

Museu da Língua Portuguesa (São Paulo) - Quase três anos 
antes, a vítima havia sido o Museu da Língua Portuguesa, 
em São Paulo, um espaço interativo sobre o idioma ofi cial 
do Brasil. Atualmente em obras, o museu deve ser reaberto 
no fi m de 2019.

Teatro La Fenice (Veneza) - Em 29 de janeiro de 1996, um 
incêndio doloso atingiu o mais célebre teatro de Veneza, que 
só foi reinaugurado quase oito anos depois, em 14 de dezem-
bro de 2003. As chamas foram causadas intencionalmente 
por dois eletricistas que temiam ser multados por causa de 
um atraso durante uma reforma.

Capela do Santo Sudário (Turim) - Na madrugada de 11 para 
12 de abril de 1997, chamas devastaram a capela barroca pro-
jetada no século 17 por Guarino Guarini e parte da ala noroeste 
do Palácio Real de Turim, que abrigava dezenas de quadros 
preciosos. O fogo só foi controlado ao amanhecer, mas o Santo 
Sudário, tecido que, segundo o catolicismo, teria coberto o 
corpo de Cristo, não foi afetado, porque quatro anos antes 
havia sido transferido durante obras de restauração na capela.

Palácio do Vignola (Todi) - No último dia de uma grande mostra 
de artigos de antiquário, em 25 de abril de 1982, um incêndio 
de causas até hoje misteriosas se propagou rapidamente pelo 
palácio, graças a materiais infl amáveis utilizados na montagem 
da exposição. O edifício não contava com saídas de segurança 
adequadas e estava lotado de visitantes. O saldo foi de 35 
mortos e 40 feridos. Suspeita-se que as chamas tenham sido 
iniciadas por um curto-circuito, por uma bituca de cigarro 
ou por um vazamento de gás.

Museu de História Natural (Nova Délhi) - Em abril de 2016, 
todo o acervo do Museu de História Natural da Índia, em Nova 
Délhi, foi destruído por um incêndio que começou no sexto 

Tragédias deixaram suas marcas 
na cultura nos últimos anos

Incêndios dolosos ou acidentais destruíram inúmeros edifícios culturais no mundo ao longo das 
últimas décadas, provocando mortes e deixando cicatrizes na arte. Confi ra abaixo alguns episódios 
precedentes às chamas na Catedral de Notre-Dame

andar do prédio. A instituição abrigava fósseis de dinossauros 
que datavam de mais de 160 milhões de anos, além de fi lmes 
sobre temas ligados à natureza e animais embalsamados. A 
causa do desastre teria sido o mau funcionamento do sistema 
anti-incêndio do prédio. Os bombeiros demoraram cerca de 
três horas para evacuar o local, e seis pessoas foram hospi-
talizadas por terem inalado fumaça.

Cidade da Ciência (Nápoles) - Em março de 2012, o com-
plexo conhecido como “Cidade da Ciência”, em Nápoles, no 
sul da Itália, foi consumido por um incêndio. No local, havia 
um museu interativo de ciências, salas de conferência e uma 
incubadora de negócios. A instituição é uma das principais 
atrações turísticas da cidade, com 350 mil visitantes por ano 
e 12 mil metros quadrados de área expositiva.

Museu de Arte Moderna (Nova York) - Em abril de 1958, 
um incêndio destruiu um quadro da série “Lírios d’Água”, 
de Claude Monet, no Museu de Arte Moderna de Nova York 
(MoMa). As chamas começaram após operários terem fumado 
perto de uma lata de tinta, de serragem e de capas para a 
proteção de quadros, durante obras de restauração. Um dos 
funcionários morreu (ANSA).

Incêndio devastou o Museu Nacional, no Rio de Janeiro,

em setembro de 2018.
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