
São Paulo, sexta-feira, 14 de junho de 2019 Página 9

Terceira geração
de robôs desperta
para novas funções

A vida humana se 
defi ne, inclusive para 
efeito de estudo da 
Saúde e da Ciência, 
em quatro momentos: 
infância, adolescência, 
fase adulta e velhice.

Levando essa divisão para 
o campo da Inteligência 
Artifi cial, temos essas 

duas últimas etapas se sobre-
pondo quase que ininterrupta-
mente – entre a descoberta de 
um novo mecanismo e outro se 
tornando obsoleto – e, assim, 
também podemos usá-la, po-
rém, em três períodos, como 
parâmetro para explicar a evo-
lução dos robôs. Se na primeira 
geração, em meados dos anos 
60, as máquinas apenas reprodu-
ziam movimentos simples, assim 
como crianças com limitações 
inerentes à idade.

Na segunda, os robôs foram 
construídos e programados 
para fazer praticamente tudo 
que conhecemos hoje. Nesta 
fase evoluímos muito, imagine 
que ela nos trouxe até aqui com 
vários sistemas complexos e 
muita tecnologia, desde celu-
lares até naves espaciais foram 
criadas com essa lógica, onde 
programávamos e as máquinas 
executavam.  

Assim como uma pessoa 
adulta, a terceira geração é 
caracterizada pela capacida-
de de o robô tomar decisões 
autônomas. 

São máquinas mais robustas, 
para as quais um operador não 
precisa dar todas as pistas. 
Robôs “com faro”, usando sen-
sores, algoritmos e qualquer 
outro elemento de controle 
disponível para buscar, testar e 
emitir respostas consideradas 
inteligentes. Stephen Hawking 
dizia que a terceira geração dos 
robôs representava um salto 
tão grande na robótica que 
era como se, agora, o “gênio 
estivesse fora da lâmpada”. 

O físico defendia que a IA 
poderia substituir os huma-
nos completamente, e que 
essa nova relação poderia se 
estabelecer como uma ajuda 
ou como uma disputa. 

Fato é que é fascinante de-
mais ver a evolução para a qual 
estamos caminhando. Quem 
diria que estaríamos assistindo a 
cirurgias robóticas e por telemen-
toria, uma conquista alcançada 
recentemente, em fevereiro de 
2019? Não só a comunidade mé-
dico-científi ca, como entidades e 
empresas no setor de tecnologia, 
estão dando passos largos no uso 
da IA a nosso favor.

 Cada vez mais, a Inteligência 
Artifi cial aplicada à Saúde, 
aliás, indica que teremos ações 
preventivas muito mais em-
basadas e aprofundadas para 
resolver questões até agora 
insolúveis, especialmente no 
campo do bem-estar humano. 
Parte daí a noção de que a 
nova geração de tecnologia 
pode nos ajudar a resolver a 
lidar com problemas coleti-

vos tão complexos, como a 
fome no mundo ou doenças 
sérias e incuráveis, e de cada 
indivíduo, ao tornar capaz a 
fabricação de wearables que 
meçam a pressão sanguínea, 
emitam mensagens e alarmes 
na rotina, enfi m, facilitem a 
vida do sujeito, por exemplo.

 Embora se tenha a ideia de 
que o avanço robótico é algo 
assustadoramente incontrolá-
vel, penso que é fundamental 
acompanharmos essas mu-
dançasde perto, para entender 
seus possíveis impactos dentro 
de um mundo globalizado, em 
que as decisões tomadas por 
grandes empresas do setor e por 
governos geram transformações 
diretas no nosso dia a dia. 

 De qualquer forma, você pode 
estar ainda se perguntando: 
essa nova leva de robôs, como 
Hawking acreditava, não pode, 
de fato, provocar uma desleal 
luta entre homens e máquinas 
em alguns setores, especialmen-
te relacionados ao papel do ser 
humano no trabalho?

Pensar assim, considerando 
a capacidade de processamen-
to dos robôs inteligentes, é de 
fato algo desanimador. 

Uma segunda estratégia se 
faz necessária: é preciso aliar 
a capacidade atual das máqui-
nas, cada vez mais “afi adas” na 
leitura de dados, informações 
em redes sociais, imagens, 
resultados de exames, com 
sua facilidade de cruzar toda 
a informação e tomar esse rico 
material para se ter a decisão 
(humana) mais acertada.

Isso vale tanto para informa-
ções mais ou menos triviais, 
como a previsão do tempo que 
interferirá nos seus planos de 
viagem, a formulação de lista 
de compras que manterá a 
dispensa em diaou quantidade 
de nutrientes que você precisa 
ingerir em uma refeição para 
ser mais saudável quanto para 
grandes decisões de mercado 
e de governos. Ou seja, bater o 
martelo em algumas situações 
fi cará cada vez mais fácil com a 
parceria “robô-humano”.

Cabe ainda lembrar que, 
quando surge um novo pano-
rama, surgem novas deman-
das. Neste sentido, se abre 
um mercado de profi ssionais 
de capacitação de robôs que, 
literalmente, casam o conhe-
cimento humano com aquilo 
que as máquinas mostram de 
mais relevante. Instituições de 
vários países, especialistas em 
robótica já estão de olho nessas 
novas funções. Você já pensou 
nessa possibilidade de ser um 
professor de robôs? Essa será 
uma profi ssão muito interes-
sante, não é mesmo? Então, 
que tal começar agora mesmo.
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Demonstrações do Resultado

1. Contexto operacional – A Tellus IV Participações S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 27/08/2015. Sua sede está localizada na Rua Hungria, nº 
514, 10º andar, conjunto 102, sala 26 – São Paulo-SP e tem como atividade 
principal a compra, venda, locação e administração de bens próprios, 
móveis ou imóveis, prestação de serviços de consultoria não especializada, 
planejamento e assessoria empresarial, de qualquer natureza, a participa-
ção no capital e nos lucros de outras empresas nacionais ou estrangeiras na 
condição de acionista, sócia ou quotista, titular de debentures ou partes 
beneficiarias, em caráter permanente ou temporário, como controladora ou 
minoritária. A Companhia possui o controle das seguintes empresas: Esek 
Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. tem como objeto específico o pla-
nejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, loca-
ção e, especialmente, a venda do empreendimento imobiliário que será 
desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 195.649, 195.650, 
84.988 e 84.989 todas registradas perante o 18º oficial de Registro de Imó-
veis de São Paulo. Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S/A tem 
como objeto específico o planejamento, a promoção, desenvolvimento, 
incorporação, construção, locação e especialmente a venda do empreendi-
mento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas 
nº 1.835, 31.536, 10.247, 23.833, 21.389, 2.502, e 112.456 todas registra-
das perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, e ainda o 
imóvel situado nesta Capital à Pirajussara nº79, Butantã. Meribaspe II 
Empreendimentos Imobiliários SPE S/A tem como objeto específico o plane-
jamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, locação e 
especialmente a venda do empreendimento imobiliário que será desenvol-
vido nos imóveis objetos das matrículas nº 20.477 e 18.692 todas registra-
das 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 Desem-
bargador Armando Fairbanks, 70 Butantã, bem como o recebimento dos 
alugueis e parcelas decorrentes da locação e alienação, respectivamente, 
do referido empreendimento. Gessem Empreendimentos Imobiliários SPE 
S.A. tem como objeto específico o planejamento, a promoção, desenvolvi-
mento, incorporação, construção, locação e, especialmente, a venda do 
empreendimento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis situados à 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1830, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP: 04543-900, bem como o recebimento dos alu-
guéis e parcelas decorrentes da locação e da alienação, respectivamente, 
do referido empreendimento. Bethany Empreendimentos e Participações 
Ltda., tem como objeto específico o planejamento, promoção, desenvolvi-
mento, incorporação e principalmente a administração, locação, venda ou 
alienação de imóveis próprios. Aenon Empreendimentos e Participações 
Ltda., tem como objeto específico o planejamento, a promoção, desenvolvi-
mento, incorporação, construção, locação e especialmente a venda do 
empreendimento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis situados à 
Rua Tenente Negrão nº 100; Rua Ibiaté nº 32, 38, 52, 72, 92/100, 106 e 114; 
Rua Joaquim Floriano nºs 179, 189, 191/195 e 199/201, no bairro do Itaim 
Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, bem como o recebi-
mento dos alugueis e parcelas decorrentes da locação e da alienação, res-
pectivamente, do referido empreendimento. 2. Principais práticas contá-
beis – 2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 
1000 (R1), que incluem os princípios previstos na legislação societária bra-
sileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e deliberados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. De acordo com o contrato 
social da Companhia seu exercício social terminará em 31 de março de 
cada ano. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram 
elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estima-
tivas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das 
demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjeti-
vos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significati-
vos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos 
financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim 
como da análise de recuperabilidade dos imóveis a comercializar e dos 
demais riscos para determinação de outras provisões. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significati-
vamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido 
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Compa-
nhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. A emis-
são das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada 
pela Diretoria em 29/05/2019. 2.2. Moeda funcional: As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de 
Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não pos-
sui transações em moeda estrangeira. 2.3. Base de consolidação: As 
demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Compa-
nhia, e das controladas descritas na Nota 7. Todas as transações, saldos, 
receitas e despesas entre as controladas e a Companhia são eliminadas 
integralmente nas demonstrações financeiras, sendo destacada a participa-
ção dos acionistas não controladores. i) Controladas: As demonstrações 
financeiras de controladas, preparadas de acordo com as políticas contá-
beis consistentes com as da Controladora, são incluídas nas demonstra-
ções financeiras consolidadas a partir da data na qual a Companhia obtém 
o controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que o controle 
deixar de existir. Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e 
resultados são combinados integralmente e o valor patrimonial da participa-
ção dos acionistas não controladores é determinado pela aplicação do per-
centual de participação deles sobre o patrimônio líquido das controladas. 
2.4. Apuração do resultado: As receitas de aluguéis são reconhecidas de 
forma linear com base no prazo dos contratos, levando em consideração o 
reajuste contratual, e a receita de serviços é reconhecida quando da efetiva 
prestação dos serviços. As receitas da Companhia derivam principalmente 
do aluguel referente à locação do empreendimento. Os custos e as despe-
sas são apresentados de acordo com o objeto social específico da Compa-
nhia e suas controladas, seguindo o regime de competência. 2.5. Caixa 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que uma aplicação 
financeira de curto prazo seja qualificada como equivalente de caixa, ele 
precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e 
estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um 
investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente 
quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, 
a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na catego-
ria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.6. Contas a 
receber: Registradas primeiramente pelos valores faturados, com base nos 
contratos de aluguel e de serviços prestados, ajustadas pelos efeitos decor-
rentes do reconhecimento da receita de aluguéis de forma linear, apurada 
de acordo com o prazo previsto nos contratos, incluindo, quando aplicável, 
rendimentos e variações monetárias auferidos. A provisão para créditos de 
liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela 
Administração para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a 
receber, considerando o seguinte critério: análise individual dos devedores, 
independentemente do período de vencimento. As despesas com a consti-
tuição da provisão para créditos de liquidação duvidosa são registradas na 
rubrica “Outras despesas operacionais” na demonstração do resultado, 
quando aplicável. 2.7. Instrumentos financeiros: De acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empre-
sas NBC TG 1000 (R1), o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação 
dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia têm como 
base o custo amortizado. A Companhia reconhece um ativo financeiro pelo 
seu valor presente incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos 
os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negocia-
ção na qual a Companhia 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 financeiros são medidos pelo custo 

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 4.273 2.663 188.413 173.340
Caixa e equivalentes de caixa 4 212 39 3.523 259
Títulos e valores mobiliários 5 3.978 2.571 7.131 4.956
Contas a receber – – 3.146 797
Estoque de imóveis 6 – – 173.134 165.511
Adiantamento a fornecedores – – 1.322 1.757
Outros ativos 8 – 29 –
Impostos a recuperar 75 53 128 60
Não circulante 324.483 187.302 195.851 25.366
Estoque de imóveis 6 – – 195.171 25.366
Outros ativos – – 680 –
Investimentos 7 324.483 187.302 – –
Total do ativo 328.756 189.965 384.264 198.706

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 746 4 3.959 8.574
Fornecedores – – 1.768 7.485
Obrigações sociais e fiscais 3 1 385 214
Adiantamento de clientes – – – 67
Contas a pagar 743 3 1.399 734
Impostos correntes com 
recolhimento diferido – – 407 74

Não circulante – – 52.116 –
Fornecedores – – 1.360 –
Adiantamento de clientes 8 – – 50.076 –
Outras contas a pagar – – 680 –
Patrimônio líquido 328.010 189.961 328.010 189.961
Capital social 9.1 34.307 19.307 34.307 19.307
Capital a integralizar 9.1 (1.222) (260) (1.222) (260)
Reserva de capital 9.2 297.762 171.421 297.762 171.421
Prejuízos acumulados (2.837) (507) (2.837) (507)
Participação de não controladores – – 179 171
Total do patrimônio líquido com parti-
cipação de não controladores 328.010 189.961 328.189 190.132

Total do passivo e patrimônio 
líquido 328.756 189.965 384.264 198.706

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (2.330) 130 (2.322) 131
Total do resultado abrangente do 
exercício (2.330) 130 (2.322) 131

Lucro atribuído aos acionistas controladores (2.330) 130
Lucro/(prejuízo) atribuído aos acionistas 
não controladores 8 1

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (2.330) 130 (2.322) 131
Ajustes para reconciliar o resul-
tado do exercício: Impostos cor-
rentes com recolhimento diferido – – 333 74

IRPJ e contribuição social – – 617 270
Rendimentos das aplicações 
financeiras (142) (67) (470) (180)

Resultado de equivalência 
patrimonial 1.723 (1.089) – –

(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Estoque de imóveis – – (127.352) (119.503)
Adiantamento a fornecedores – – 435 (1.757)
Impostos a recuperar (22) (17) (68) (23)
Contas a receber – – (2.349) (794)
Outros ativos (8) – (709) –
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores – – (4.357) 7.485
Obrigações sociais e fiscais 2 (3) 171 95
Adiantamento de clientes – – (67) 67
Contas a pagar 740 (17) 665 98
Outras contas a pagar – – 680 –
Dividendos recebidos 1.765 – – –
IRPJ e contribuição social pagos – – (617) (354)
Caixa gerado pelas/(utilizado nas) 
atividades operacionais 1.728 (1.063) (135.410) (114.391)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital nas investidas (140.669) (114.775) – –
Aquisição/resgate das aplicações 
financeiras (1.265) (2.061) (1.705) (3.442)

Caixa utilizado nas atividades de 
investimento (141.939) (116.836) (1.705) (3.442)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aporte de capital dos não controladores – – – 99
Aporte de capital dos controladores 140.379 117.881 140.379 117.881
Caixa proveniente das atividades 
de financiamento 140.379 117.881 140.379 117.980

Aumento (diminuição) líquido (a) 
de caixa e equivalentes de caixa 173 (18) 3.264 147

Caixa e equivalentes de caixa no 
início do exercício 39 57 259 112

Caixa e equivalentes de caixa no 
fim do exercício 212 39 3.523 259

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – método indireto

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

amortizado através do método de juros efetivos. 2.8. Estoque de imóveis: 
Composto 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 gastos com construção, impostos, taxas e encar-
gos financeiros. O Estoque de imóveis está apresentado no ativo circulante 
pois a Administração pretende iniciar a venda do imóvel dentro do próximo 
exercício. 2.9. 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 indicação, 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, sendo a valor são reconhecidas no 
resultado. 2.10. Investimentos em controladas: Os investimentos em con-
troladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Para as 
empresas as quais a companhia detém o controle foram elaboradas 
demonstrações financeiras consolidadas. 2.11. Passivo circulante e não 
circulante: Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, 
registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encar-
gos financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa 
efetiva de juros. 2.12. Tributos – Imposto de renda, Contribuição social, 
PIS e Cofins: A despesa com imposto de renda e contribuição social com-
preende os impostos de renda correntes e diferidos e são reconhecidos no 
resultado. O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro 
tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente 
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qual-
quer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
Quando aplicável, o imposto diferido é reconhecido com relação às diferen-
ças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O 
imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplica-
das às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis 
que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apre-
sentação das demonstrações financeiras. Regime do Lucro Real: para a 
Companhia o regime de tributação é o Lucro Real, para o qual o imposto de 
renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o 
lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda, e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro tributável em cada exercício fiscal. Regime de lucro 
presumido: aplicável às controladas cujo faturamento anual do exercício 
imediatamente anterior tenha sido inferior a R$78.000 Nesse contexto, a 
base de cálculo do imposto de renda e a contribuição social são calculadas 
à razão de 32% sobre as receitas brutas e 100% quando for proveniente de 
receitas financeiras, sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares dos 
respectivos impostos e contribuição. Quanto ao PIS e Cofins, a base de 
cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação 
a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição 
para o PIS e da Cofins são, respectivamente, de 0,65% e de 3%. 2.13. 
Resultado por ação: O resultado por ação foi calculado de acordo com o 
Art. 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual exige que seja apresentado 
nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do exer-
cício e o seu montante por ação do capital social (Resultado do exercício 
dividido pela quantidade de ações em circulação na data-base das demons-
trações financeiras). 3. Novas normas e interpretações – As práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de 
revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o 
leitor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com 
outras empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigên-
cia de cada uma das novas normas e alterações: Pronunciamento: IAS 12/
CPC 32 Tributos sobre o lucro. Descrição:IFRIC 23 – Incerteza sobre o 
tratamento de impostos sobre o lucro. Refere-se ao tratamento, contabiliza-
ção e apresentação de incertezas fiscais. Vigência: Exercícios iniciados em 
ou após 1º/01/2019. Pronunciamento: CPC 06 (R2) – Arrendamento mer-
cantil. Descrição: Refere-se à definição e a orientação do contrato de arren-
damento previsto no IFRS 6 – IAS17. Vigência: Exercícios anuais iniciados 
a partir de 1º/01/2019. Atualmente, a Administração da Companhia está 
aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), mas espera não 
ter impactos significativos. 4. Caixa e equivalente de caixa – Contemplam 
numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras de liquidez 
imediata, conforme composição abaixo: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Caixa e bancos 23 39 356 252
Aplicações financeiras 189 – 3.167 7

212 39 3.523 259
As aplicações automáticas e compromissada DI são de curto prazo junto 
ao Itaú Unibanco S.A. de alta liquidez e prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. A remuneração média destes investimentos variou entre 
97% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
5. Aplicações Financeiras Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Itaú – Soberano DI LP 3.978 2.571 7.131 4.956

3.978 2.571 7.131 4.956
A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT). 6. Estoques de imóveis – Esek Empre-
endimentos Imobiliários SPE S.A.
Tipo de projeto Residencial
Localidade São Paulo-SP
Início das obras Indeterminado
Percentual do projeto que já foi construído 0%
Previsão de conclusão do projeto Indeterminado
Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
Tipo de projeto Uso Misto
Localidade São Paulo-SP
Data de início do projeto Novembro de 2015
Início das obras Outubro de 2018
Percentual do projeto que já foi construído 8,20%
Data de conclusão do projeto Novembro de 2021
Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários S.A.
Tipo de projeto Não definido
Localidade Santos-SP
Início das obras Indeterminado
Percentual do projeto que já foi construído 0%
Data de conclusão do projeto Indeterminado
Gessem Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
Tipo de projeto Comercial
Localidade Santos-SP
Total 11 salas comerciais
Aenon Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
Tipo de projeto Uso Misto
Localidade São Paulo-SP
Data de início do projeto Fevereiro de 2019
Início das obras Março de 2020
Percentual do projeto que já foi construído 0%
Previsão de conclusão do projeto Julho de 2022
Composição do custo do imóvel a comercializar 2019 2018
Custo de aquisição de terreno 232.434 65.973
Custos com projetos 26.338 7.088
Custos com impostos e taxas 6.365 6.561
Imóveis concluídos 91.899 91.058
CEPAC – Potencial Construtivo 9.145 5.357
Taxa de administração SDI 2.124 544
Adiantamento para aquisição de terreno (a) – 14.296

368.305 190.877
Circulante 173.134 165.511
Não circulante 195.171 25.366

a) Valor refere-se aos adiantamentos realizados para aquisição de terrenos, 
cujas clausulas resolutivas foram superadas no exercício. A intenção princi-
pal da Companhia é o desenvolvimento dos empreendimentos com aliena-
ção dos estoques durante ou após a conclusão do desenvolvimento dos res-
pectivos empreendimentos, por essa razão o mantém contabilizado como 
estoque tendo a Companhia iniciado os procedimentos para a identificação 
de compradores, a operação de locação das unidades tem como objetivo 
potencializar o valor da venda de mercado do imóvel. O valor dos estoques 
é avaliado anualmente para fins de redução ao valor recuperável (impair-
ment). A avaliação é efetuada através de laudos específicos preparados por 
especialistas do setor imobiliário e que levam em conta a expectativa do 
valor de transação do imóvel quando completamente edificado descontado 
dos custos e despesas incorridas e a serem incorridas até a sua concreti-
zação. Em 31/03/2019 não existia expectativa de perda em relação ao valor 
recuperável dos estoques a ser registrado nas demonstrações financeiras.
7. Investimento – a) Composição do investimento Controladora

2019 2018
Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 18.176 17.482
Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 83.447 60.453
Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 8.207 8.029
Gessem Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 96.376 84.258
Aenon Empreendimentos e Participações Ltda. 116.889 17.080
Bethany Empreendimentos e Participações Ltda. (a) 1.388 –

324.483 187.302
a) A investida Bethany Empreendimentos e Participações Ltda. foi criada em 
14/08/2017, sendo que em 12/12/2018 a Companhia passou a fazer parte 
de seu quadro de quotistas. A investida ainda não iniciou suas atividades 
operacionais.b) Posição patrimonial das investidas

Participação Ativo
Patrimônio 

líquido Resultado
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Esek 99,90% 99,90% 18.364 17.659 18.194 17.418 146 11
Meribaspe 99,90% 99,90% 84.885 61.099 83.531 60.513 (1.647) (216)
Meribaspe 
II 99,90% 99,90% 8.229 8.073 8.216 8.038 (62) (84)

Gessem 99,90% 99,90% 97.166 92.010 96.465 84.329 6.240 1.329
Aegon 99,99% 99,99% 170.708 128.585 116.889 17.081 (6.278) 50
Bethany 99,99% – 1.390 – 1.387 – (114) –
c) Movimentação dos investimentos Controladora

2019 2018
Saldo em 1º de abril 187.302 71.438
Aporte de capital 140.669 114.775
Dividendos (1.765) –
Equivalência patrimonial (1.723) 1.089
Saldo em 31 de março 324.483 187.302
8. Adiantamento de clientes – Em 31/03/2019, o montante de R$50.076 
refere-se a confissão de dívida decorrente de aquisições de imóveis, que 
serão pagos através de dação em pagamento de unidades do empreen-
dimento a serem construídas pela controlada Aenon Empreendimentos e 
Participações Ltda. A operação não afetará o caixa da Companhia, visto 
que sua quitação ocorrerá através da entrega de unidades imobiliárias, 
por isso, seu efeito não afetou a demonstração de fluxos de caixa do pe-
ríodo. 9. Patrimônio líquido – 9.1. Capital social: Em 31/03/2019 o capital 
social subscrito é de R$34.307 representado por 34.306.946 (R$19.307 e 
19.306.946 em 2018) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
No exercício findo em 31/03/2019, o capital integralizado era de R$33.085 
(R$19.047 em 2018).

% Capital social
Acionista participação Integralizado A integralizar Total
SDI Administração de Bens 2,89% 754 238 992
Camon I LP 32,37% 10.777 328 11.105
Camon II LP 32,37% 10.777 328 11.105
Camon III LP 32,37% 10.777 328 11.105

100,00% 33.085 1.222 34.307
Em agosto de 2017 as acionistas decidem aumentar o capital social da 
Companhia em R$8.307, mediante a emissão de 8.306.946 novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor, totalmente subscritas e parcialmente 
integralizadas. Em setembro de 2018 as acionistas decidem aumen-
tar o capital social da Companhia em R$15.000, mediante a emissão de 
15.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor, totalmente 
subscritas e parcialmente integralizadas. 9.2. Reserva de capital: É com-
posto por 90% dos valores integralizados na Companhia para a subscrição 
de ações cujo saldo é de R$297.762 (R$171.421 em 2018). 9.3. Destina-
ção do resultado: A Companhia deverá distribuir anualmente o lucro líquido 
ajustado na seguinte forma: a) 5% para a constituição de reserva legal, que 
não excederá 20% do capital social, sendo que a Companhia poderá optar 
por não constituir a reserva legal no exercício em que seu saldo, acrescido 
do montante das reservas de capital descritas no artigo 182, § 1º da Lei nº 
6.404/76, exceder 30% do capital social; b) 1% do saldo restante, após a 
alocação definida no item “a” acima, será distribuído aos acionistas como 
dividendo obrigatório; e c) O saldo restante, após as distribuições descritas 
nos itens “a” e “b” acima, poderá ser, integral ou parcialmente distribuído 
aos acionistas ou destinado a reserva para investimento. A Companhia não 
constituiu reserva legal ou distribuiu dividendos no exercício devido aos pre-
juízos acumulados. 10. Receita líquida e custos dos imóveis vendidos – 
10.1. Receita líquida Consolidado

2019 2018
Receita de vendas imóveis (a) 49.461 –
Receitas de locações 8.045 3.196
Impostos incidentes sobre a receita (309) (102)

57.197 3.094

Capital social Prejuízos Participação de
Nota subscrito a integralizar Reserva de Capital acumulados Total não controladores Total

Saldos em 1º/04/2017 11.000 (3.740) 65.327 (637) 71.950 71 72.021
Aumento de capital social 8.1 8.307 (8.307) – – – – –
Integralização de capital – 11.787 106.094 – 117.881 99 117.980
Lucro líquido do exercício – – – 130 130 1 131
Saldos em 31/03/2018 19.307 (260) 171.421 (507) 189.961 171 190.132
Aumento de capital social 8.1 15.000 (15.000) – – – – –
Integralização de capital – 14.038 126.341 – 140.379 – 140.379
Lucro líquido do exercício – – – (2.330) (2.330) 8 (2.322)
Saldos em 31/03/2019 34.307 (1.222) 297.762 (2.837) 328.010 179 328.189

a) Valor da permuta pela aquisição do terreno localizado na Rua Ibiaté nº62 
e Rua Tenente Negrão nº100, 114 fundos e 126 – São Paulo-SP da contro-
lada Aenon. 10.2. Custo dos imóveis vendidos: Corresponde a baixa do 
imóvel permutado pela aquisição do terreno localizado na Rua Ibiaté nº62 e 
Rua Tenente Negrão nº100, 114 fundos e 126 – São Paulo-SP da controlada 
Aenon. 11. Despesas gerais e administrativas: As composições das des-
pesas gerais e administrativas estão distribuídas da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Serviços de Terceiros (379) (480) (827) (970)
Condomínio (a) – – (198) (716)
Anúncios e publicações – (43) (241) (171)
Despesas comerciais (b) – – (1.484) (118)
Viagens e estadias (5) (26) (5) (28)
Fretes e carretos (10) (7) (25) (23)
Legais e Judiciais – (9) – (13)
Despesas com cartório (2) (1) (23) (12)
Outras despesas administrativas (3) (10) (116) (39)

(399) (576) (2.919) (2.090)
(a) Refere-se ao pagamento de condomínio das áreas não locadas dos 
empreendimentos comerciais adquirido pela controlada Gessem. (b) Valor 
das despesas comerciais refere-se principalmente aos gastos com stand de 
vendas e propaganda e publicidade para lançamento do empreendimento 
da controlada Meribaspe. 12. Imposto de renda e contribuição social – As 
despesas de imposto de renda e contribuição social estão conciliadas às 
alíquotas nominais como segue:

2019 2018
Receita de locação 8.045 3.196
Base de presunção 32% 2.574 1.023
Outras receitas – –
Receitas financeiras e outras receitas 470 113
Total da base de cálculo dos tributos 3.044 1.136
Imposto de renda e contribuição social debitados ao resultado:
Imposto de renda e contribuição social – 24% (730) (273)
Imposto de renda adicional – 10% (136) (71)
Total (866) (344)
IRPJ e CSLL correntes (617) (270)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido (249) (74)
Total (866) (344)
13. Partes relacionadas – São partes relacionadas os controladores da 
Companhia, informados na Nota 9, bem como as empresas que fazem parte 
do grupo societário dos sócios. O estatuto social da Companhia não prevê 
remuneração para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de 
administração. As operações com partes relacionadas referem-se aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário com a SDI no total de R$1.580 
(R$476 em 2018) conforme informado na Nota 6. 14. Instrumentos finan-
ceiros – 14.1. Gestão de risco de capital: A Companhia administra seu 
capital para assegurar que possa continuar com suas atividades normais, ao 
mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações por meio da otimização do patrimônio. 14.2. 
Gestão de risco de liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento 
do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo apropriado 
de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de 
captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia 
gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 
bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue ade-
quados, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos 
e reais e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos 
financeiros. 15. Provisão para demandas judiciais – Atualmente a Compa-
nhia não é parte integrante em nenhum processo judicial, não registrando, 
portanto, provisão para demandas judiciais em 2019 e 2018.

Aos Acionistas e Administradores da
Tellus IV Participações S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da Tellus IV Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como 
“Controladora” e “Consolidado”, respectivamente, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/03/2019 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consoli-
dada, da Tellus IV Participações S.A. em 31/03/2019, o desempenho indivi-
dual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
empresas NBC TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa auditoria foi con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os prin-
cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: A administração da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 ela-
boração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente 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 brasi-
leiras 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 con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inde-
pendentemente 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 opi-
nião. 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 represen-
tações 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 e suas contro-
ladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razo-
abilidade 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 capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras 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 Companhia 
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de maio de 2019.
Ernst & Young
Auditores Independentes S.S.  Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
CRC- 2SP 034.519/O-6  Contador CRC-1SP 209.240/O-7

Arthur José de Abreu Pereira André Ferreira de Abreu Pereira
Alexandre Henrique Borges – Contador CRC 1SP 217.243/O-3

Diretores

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita líquida 10.a – – 57.197 3.094
(-) Custo dos imóveis vendidos 10.b (55.655) –
Lucro bruto – – 1.542 3.094
(Despesas) receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas 11 (399) (576) (2.919) (2.090)
Despesas tributárias (8) (5) (142) (255)
Resultado de equivalência patrimonial 7 (1.723) 1.089 – –
Lucro/(prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro e dos impostos (2.130) 508 (1.519) 749

Resultado financeiro
Receitas financeiras 142 67 470 180
Despesas financeiras (342) (445) (407) (454)
Lucro/(prejuízo) antes do imposto de 
renda e da contribuição social (2.330) 130 (1.456) 475

IRPJ e contribuição social
Correntes 12 – – (617) (270)
Diferidos 12 – – (249) (74)
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (2.330) 130 (2.322) 131
Lucro/(prejuízo) atribuído aos 
acionistas controladores (2.330) 130

Lucro atribuído aos acionistas não controladores 8 1
Lucro/(prejuízo) por ação (em reais R$) (0,0704) (0,007) – –

Estudo procura aperfeiçoar técnicas para voos de drones em grupo, criando um algoritmo que 

permita uma “conversa” entre drones, para que troquem informações sobre velocidade e localização. 

Júlio Bernardes/Jornal da USP

Algoritmo de computador permitirá que 
drones conversem entre si e voem de forma 
sincronizada. Na natureza, os pássaros voam 

juntos, em formação, sem colidirem entre si. Como 
fazer com que veículos aéreos não tripulados, os 
drones, imitem os pássaros e voem de forma sin-
cronizada é o desafi o de pesquisadores da Escola 
de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP. 

A ideia do estudo é aperfeiçoar as técnicas 
computacionais existentes para voos em grupo 
e criar uma fórmula matemática (algoritmo) que 
faça os drones “conversarem” entre si, trocando 
informações sobre velocidade e localização. Desse 
modo, será possível, por exemplo, aumentar a 
capacidade de mapeamento de áreas agrícolas.

Os voos sincronizados de drones, apesar da 
evolução técnica, ainda apresentam alguns pro-
blemas. “Existem as incertezas que decorrem 
da precisão dos sensores e atuadores de posi-
cionamento de cada drone”, conta o professor 
Marco Henrique Terra, coordenador do Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia para Sistemas 
Autônomos Cooperativos (InSAC), sediado na 
EESC, que supervisiona a pesquisa.

“Outras incertezas são ligadas a fatores exter-
nos, como variações no ambiente. Uma rajada de 

“Diálogo” entre drones permitirá 
voo similar ao de pássaros

A ideia do estudo é aperfeiçoar as técnicas computacionais existentes para voos em grupo e criar uma fórmula matemática (algoritmo) que faça os drones 
“conversarem” entre si, trocando informações sobre velocidade e localização
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vento durante o voo pode fazer com que os drones 
colidam”, aponta. Durante o voo em formação, 
Terra observa que é preciso que o processador de 
cada drone tenha conhecimento das informações 
de posição e velocidade dos demais drones.

“O algoritmo é uma fórmula matemática que faz 
com que essas informações sejam transmitidas e os 
drones ‘conversem’ entre si, dando mais robustez aos 
voos”, afi rma. “Aprimorar a comunicação é impor-

tante para saber como o drone vai operar em caso 
de falha ou atraso no envio de mensagens, ou seja, 
quanto tempo ele pode voar sem comprometer a 
formação, ou abandonar o grupo sem prejudica-lo”.

Numa segunda etapa da pesquisa, serão re-
alizados experimentos em que os drones irão 
interagir com outros robôs terrestres (controle 
de robôs heterogêneos). “O resultado fi nal do 
estudo será o algoritmo, além das possíveis apli-

cações, especialmente nas áreas de agricultura 
e de segurança”, ressalta o professor da EESC.

Na área agrícola, será possível fazer o mape-
amento de terrenos com voos de drones em 
formação de maneira mais efi ciente do que se 
fosse usado um único drone. “Além da redun-
dância, que permite confi rmar os dados obtidos, 
um voo em formação tem mais capacidade de 
mapear regiões maiores”, aponta Terra. A ideia 
é que o desenvolvimento dessa aplicação tenha a 
colaboração de outros pesquisadores do InSAC.

Quanto à área de segurança, o professor ex-
plica que o voo em formação poderia ser usado 
em situações críticas, quando é necessário que 
a unidade de segurança (uma viatura policial, 
por exemplo) chegue mais rápido a um deter-
minado local. “Também nesse caso, o grupo de 
drones permite aumentar a área de cobertura, 
aumentando a efi ciência do mapeamento para 
indicar o melhor caminho”, destaca.

Para testar os algoritmos foram importados 
seis drones, que irão voar em formação, tanto 
em ambiente fechado quanto aberto. Nos expe-
rimentos indoor (em ambiente fechado) serão 
usadas câmeras para medir o posicionamento 
dos drones, o que será feito com sensores nos 
testes outdoor (em ambiente aberto). 
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