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Automatização para RH

@A automatização de rotinas é a principal vantagem oferecida pela 
startup Mob.GO. A gestão de benefícios relacionados ao vale-

-transporte e a contratação de pessoas são áreas que demandam tempo 
dentro dos departamentos de RH. “Desenvolvemos um aplicativo que 
levou em conta algumas dores enfrentadas por essas equipes, que deman-
dam esforços, desperdiçam tempo e dinheiro”, explica Marcio Mazallo, 
idealizador da startup.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Museu Egípcio
O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) acaba de 

inaugurar em São Paulo, uma exposição de itens do Museu 
Egípcio de Turim, na Itália. Chamada "Egito Antigo: do 
cotidiano à eternidade", a mostra reúne esculturas, pin-
turas, objetos, sarcófagos e até uma múmia provenientes 
da maior coleção egípcia da Europa e a segunda maior do 
mundo, atrás apenas do Museu do Cairo. A exposição já 
passou pelo Rio de Janeiro, onde recebeu 1,4 milhão de 
visitantes, e fica em cartaz até 11 de maio, com entrada 
gratuita. Em seguida, será levada aos CCBBs de Brasília e 
Belo Horizonte.    Leia a coluna completa na página 3

O retorno à atividade 
profissional melhora a 
saúde, a autoestima e 
o bem-estar do público 
sênior, que ganha um novo 
sentido à vida

Aplicativo faz monitora-
mento constante dos 

idosos e, assim, garante a 
qualidade de vida de seus 
usuários. A startup, que é 
empresa de impacto social, 
é a única na área das HRte-
chs que seleciona, prepara e 
gerencia força de trabalho da 
terceira idade

Os números são taxativos: 
o mundo está envelhecendo. 
Hoje, o público sênior re-
presenta 25% da população 
mundial. Mas no Brasil apenas 
24% das pessoas entre 50 e 64 
anos está economicamente 
ativa com trabalho e renda 
formais. Nos países mais 
tradicionais, este índice está 
acima de 67%. No Japão, líder 
mundial em longevidade, 80% 
da população acima dos 50 
anos está ativa. 

Mas, afinal, porque traba-
lhar pode trazer benefícios 
às pessoas na idade madura? 
O primeiro ponto positivo do 
trabalho é o aumento de auto-
-estima. O idoso que conquis-
ta uma atividade profissional 
para de se reconhecer e de se 
chamar de aposentado - al-
guém que não tem uma função 
específica em uma sociedade 
regida pelo trabalho. 

“Ele ganha responsabilida-
de, se sente incluído social-
mente e vê seus resultados 

aparecerem de forma natural. 
Isso, é claro, acontece quando 
é bem integrado em profissões 
que enaltecem seus pontos 
fortes e não, suas limitações”, 
afirma o especialista em lon-
gevidade Sergio Serapião, 
Fellow Ashoka e fundador 
da startup Labora, lançada 
recentemente para integrar 
as necessidades de empresas 
modernas às habilidades e 
desejos dos seniores.

A startup está conseguin-
do impactar positivamente 
a sociedade, desde o seu 
pontapé inicial, na fase de 
MVP (minimum viable pro-
duct). E tudo está sendo 
documentado. Ao final de 
cada mês, a Labora faz uma 
avaliação para compreender 
como o trabalho afeta a vida 
e a saúde de cada sênior 
contratado pela plataforma. 
E os resultados têm sido 
bastante relevantes: 31% 
avalia que sua qualidade de 
vida melhorou, 41% acredita 
que o sentido de sua vida 

Um general 
na amazônia 

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

Vivemos em uma era conectada na qual a tecnologia consegue 
executar trabalhos de humanos -- exemplo disso são os caixas de self 
checkout encontrados em alguns supermercados. À medida que a 
tecnologia avança, tornam-se cada vez mais frequentes as discussões 
sobre os benefícios e as desvantagens de se viver em um mundo conec-
tado. Para evitar que um possível cenário negativo se torne realidade 
no mundo corporativo, é necessário aliar o desenvolvimento digital à 
força de trabalho manual.   

Lado humano

Quando olhamos para o que está por vir, sem dúvida, 5G e Pri-
vacidade são as palavras que mais devem chamar a atenção. Com 
relação a tecnologia 5G, será um ano chave para acompanhar a 
evolução em mercados mais maduros como os Estados Unidos e 
também sobre os caminhos que outros países, da América Latina, 
por exemplo, vão adotar para implementar o 5G. Já o tema de 
Privacidade, que é o tema do momento no mundo digital, haverá 
muitas discussões sobre.   

Publicidade digital

A personalização de software compensa! Este é o resultado 
do estudo global do OTRS Group. A maioria dos entrevistados 
(62%) deseja software adaptado às suas necessidades pessoais 
ao trabalhar com os clientes. No Brasil, 97% afirmaram isso, 72% 
no México, 60% na Alemanha e 50% nos EUA e Cingapura. De 
qualquer forma, 89% levariam o tempo necessário para adaptar 
o software às suas necessidades.   

Personalização de software

creativeart/Freepik

Startup consegue ‘dar significado maior’ a 
vida de idosos com sua volta ao trabalho

aumentou ou aumentou 
muito e 56% acha que sua 
prontidão ao trabalho me-
lhorou ou melhorou muito.

Em relação à tecnologia, 
tema que gera medo, dis-
tanciamento e um certo 
sentimento de inadequação 
por parte dos seniores, a 
percepção também se trans-
forma depois de apenas um 
mês como colaborador em 
alguma empresa. Dos entre-
vistados pela startup, 56,3% 
considera que sua integração 
digital melhorou. E aqui, vale 
uma explicação: entende-
-se por integração digital a 
habilidade de se conectar 
por meio da Tecnologia, que, 
cada vez mais, faz parte do 
cotidiano atual. 

“Com um programa de 
desenvolvimento específico 
para seniores, esta barreira 
psicológica cai por terra”, 
afirma Serapíão. “Na Labora, 
temos conseguido quebrar 
este paradigma”. Por outro 
lado, muitas pessoas asso-

ciam tecnologia aos jovens e 
estigmatizam pessoas mais 
velhas como incapazes de 
integrarem-se digitalmente. 
“Isso é puro preconceito. É 
claro que podem”, ressalta 
Serapião.

As pessoas que se interes-
sam em manter uma ativida-
de profissional na terceira 
idade, em geral, são aquelas 
que foram ativas a vida toda, 
criaram um vinculo positivo 
com o trabalho e querem 
complementar a renda da 
aposentadoria. “Nosso pú-
blico é formado por quem 
busca a realização e sabe 
que o trabalho pode ser um 
veículo para isso. Tem idade 
mínima de 50 anos e máxima 
de 80 anos, sendo que há 
concentração maior entre 
55 e 65 anos”, conta Sérgio.

É o caso de uma profissional 
sênior que atua em um gran-
de banco por intermédio da 
Labora. “Sempre trabalhei. 
Só parei para cuidar do meu 
neto, mas sabia que um dia 
teria de voltar por questões 
financeiras. Mas, por causa da 
idade, imaginava que aconte-
ceria de reiniciar em alguma 
atividade como recepcionista 
de um consultório ou algo do 
tipo. Hoje, quando vi, estava 
trabalhando ao lado da vice-
-presidente do banco e ela 
pediu licença em sua conver-
sa com outra pessoa para me 
observar, dizendo que queria 
aprender comigo o processo. 
Estou muito feliz”, relata.

Fonte e mais informações: 
(www.labora.tech).
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    Leia na página 6

Era digital

O idoso que conquista uma atividade profissional para de se 
reconhecer e de se chamar de aposentado.

Partido Corinthiano
O plenário do TSE decidiu ontem 

(20), por unanimidade, negar o 
registro do Partido Nacional Co-
rinthiano (PNC). Os ministros da 
Corte afirmaram que a agremiação 
não conseguiu o número de assina-
turas necessárias dentro do prazo 
de dois anos previsto em lei. O 
PNC, que surgiu em Ubatuba por 
iniciativa de torcedores, e não tem 
vínculo formal com o clube paulista, 
não conseguiu colher as assinaturas 
suficientes dentro do prazo.
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Coluna do Heródoto

O general aceita 
a missão que lhe 
é confiada pelo 
presidente da 
república. 

Boa parte da chama-
da Amazonia Legal 
é desconhecida e 

precisa de um trabalho 
constante de avaliação se 
realmente possui tantas 
riquezas no sub solo como 
debatem os deputados e 
senadores na capital do país. 
As noticias são as mais de-
sencontradas possíveis, uns 
dizem que há gigantescos 
depósitos de gas, outros de 
petróleo, há quem afirme 
que há um bom volume de 
riquezas. 

Contudo são os minérios 
como ouro e nióbio que são 
objetos de maior especu-
lação. Ninguém sabe com 
certeza se existem ou não 
em quantidade comercial e 
se podem ser alvos  de insta-
lação de empresas rentáveis 
na área. Por isso chefiar 
uma missão de exploração 
dessa imensa área é um tra-
balho insano, uma vez que 
nem bem os rios são todos 
conhecidos, catalogados e 
percorridos. É necessário 
o apoio do exército com 
tropas e infraestrutura.

Há um temor que poten-
cias estrangeiras tenham 
interesse na exploração 
das riquezas do interior do 
Brasil. Com o término da 
guerra mundial, os Estados 
Unidos se tornaram uma  
grande potência bélica e in-
dustrial. Precisa de matérias 
primas estratégicas e muitas 
delas podem estar no sul do 
continente. Até presidente 
americano andou pelas flo-
restas brasileiras e recebeu 
como homenagem  o nome 
de um rio. 

Nada melhor do que um 
líder militar para desbra-
var a região e estabelecer 
uma relação estável com 
as comunidades indígenas 

espalhadas por essa imensa 
área. Há os que anseiam 
por uma integração total 
dessas comunidades com 
os brancos através da cul-
tura, educação, saúde, 
economia, adoção das novas 
tecnologias da época, enfim 
uma integração total com a 
realidade brasileira. 

Outros são refratários 
a essa ação e defendem 
a manutenção dos povos 
tradicionais em seu pró-
prio mundo e que decidam 
se querem ou não ter na 
porta da aldeia uma dra-
ga de mineração de ouro, 
monocultura de eucalipto, 
ou uma usina de refino de 
petróleo e gás. 

O general vive mais na 
região amazônica do que 
em sua casa no centro sul 
do país. Sua experiência de 
contato e tratamento com 
as tribos indígenas é cons-
tante e conhece a língua de 
boa parte delas. Passou por 
um período de real perigo 
quando foi atingido por uma 
flecha envenenada que pa-
rou em uma sacola de couro 
que levava no peito. 

Ainda assim não reagiu 
com a tropa que tinha a seu 
comando. Há quem diga que 
preferia morrer a matar um 
índio. O fato é que o general 
é um homem de confiança 
do presidente da república 
e quando poderia descançar 
depois de tantos anos no 
exército, aceita mais uma 
missão.  

Diante do pedido do presi-
dente Epitácio Pessoa, que 
chegou da conferencia da 
Versalhes, que colocou fim 
à primeira guerra mundial, 
o general Cândido Rondon, 
mais uma vez se pos a ca-
minho da Amazônia legal 
e da aproximação com os 
indígenas. 

Foi um dos responsáveis 
pelo Parque Nacional do 
Xingu junto com os irmãos 
Villas Boas.

(*) - (www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Um general 
na amazônia 

Dicas para não deixar que sua 
infraestrutura de TI vá parar na UTI

Lucas Gontijo (*)

Afinal, crescer é o objetivo de qualquer 
negócio de sucesso, mas também 
significa enfrentar desafios de ges-

tão, como no caso das áreas de TI, que 
precisam acompanhar o desenvolvimento 
das operações, para prestar o suporte 
adequado a cada demanda que surge dos 
setores que formam a companhia.

Nesse cenário, os gestores de TI precisam 
fazer análises constantes da infraestrutura 
tecnológica existente em busca de pontos 
vulneráveis, novos objetivos e melhorias. 
Como se fosse um check-up médico com-
pleto, a fim de acompanhar o quadro de 
saúde do paciente, evitando problemas e 
identificando tratamentos para prolongar 
e melhorar sua condição de vida.

Seguindo esse exemplo, além de cons-
tante, esse check-up precisa ser feito por 
profissionais especialistas, que possuam 
experiência suficiente no assunto e que 
entendam do negócio da empresa, para 
poder prescrever procedimentos que 
realmente ajudem a manter a TI em bom 
estado de funcionamento e conservação. 
Agora imagine a sua infraestrutura de TI 
como se fosse um atleta, que precisa estar 
na sua melhor forma física, não apenas para 
vencer cada competição, 
mas também diminuir o des-
gaste físico, e evitar lesões e 
dores musculares, a fim de 
estar bem para a próxima 
prova. Sem o acompanha-
mento e gestão adequados, 
ela provavelmente não vai 
te levar à linha de chegada.

Para ajudar os gestores a 
manterem a infraestrutura 
tecnológica o mais ‘saudá-
vel’ possível e pronta para 
aguentar as exigências do 
dia a dia dos negócios, elen-
co algumas dicas:

1. Analise a sua infraestrutura atual 
e identifique os erros, antes de traçar 
um objetivo e criar estratégias. Quando 
falamos de trabalho em equipe, a melhor 
forma de identificar erros é ouvir as pes-
soas envolvidas. Peça para que os times 
internos relatem as principais dificulda-
des encontradas no cotidiano. Procure 

também por uma auditoria externa com 
certa frequência, que seja capaz de ajudar 
a encontrar pontos de melhorias não óbvios 
a você ou a sua equipe. Outra maneira de 
identificar oportunidades de otimização é 
analisar os números da central de serviços 
e as pesquisas de satisfação (Elas são 
surpreendentes!).

2. Avalie seus objeti-
vos, pois dependendo do 
tamanho do negócio, as 
metas e objetivos estra-
tégicos vão variar. Porém, 
independentemente disso, 
é preciso refletir como a 
infraestrutura de TI pode 
contribuir para o suces-
so do negócio. Será que 
uma infraestrutura mais 
ágil pode reduzir custos e 
melhorar o desempenho 
da equipe e da empresa? 
O tempo que a companhia 
gasta em inovação é sufi-

ciente para alcançar os objetivos a médio 
prazo? Esse é um passo importante e que 
irá guiar a maneira de gerir a infraestru-
tura de TI.

3. Considere investir em Outsour-
cing, para aproveitar os benefícios que 
ele geralmente traz para as áreas de TI. 
Os principais ganhos obtidos com a ter-
ceirização são: aumento da produtividade 
da equipe; redução de custos; aumento 
da disponibilidade dos equipamentos; e 
geração de engajamento. Com o outsour-
cing da infraestrutura de TI, as equipes 
internas não precisarão se preocupar com 
imprevistos. Dessa forma poderão focar em 
inovação e no aprimoramento dos proces-
sos. Outro ganho está em se associar a um 
fornecedor que tenha parcerias de nível 
premium com fabricantes internacionais e 
que ofereça pontes de acessos exclusivos 
a possíveis soluções de problemas ou a 
inovação de forma mais ágil.

4. Busque amadurecer sua governan-
ça sempre, pois nenhuma equipe ou ferra-
menta trabalhará tão bem sem um método 
claro, contendo suas normas impostas por 
órgãos reguladores, regras internas e pla-
nos de contingência por exemplo. Ninguém 
gosta de chegar em um hospital e ver que 
os protocolos de atendimento, higiene ou 

priorização não são seguidos por exemplo. 
No caso da tecnologia o cenário é similar, 
relacionando o bem estar do paciente às 
demandas essenciais do negócio, seus 
critérios de prioridade, transparência e o 
zelo pelas melhores práticas. Evoluir com 
esta agenda de melhores práticas pode 
significar desde uma melhor performance 
para o negócio, quanto para genuinamente 
mostrar que a empresa está engajada em 
gerar os melhores resultados de forma 
ética e legítima.

5. Faça melhorias na segurança da 
informação, uma vez que perder dados, 
tê-los “roubados” ou bloqueados para 
uso poderá trazer prejuízos inestimáveis 
para os negócios. Por isso é imprescin-
dível definir estratégias de segurança, 
como controlar desde o acesso físico a 
documentos, por exemplo, até o acesso 
virtual – com logins e logs das ações rea-
lizadas por cada colaborador. Nesse caso, 
nada é exagero. Por isso esteja certo de 
que a sua “barreira de proteção” é sólida 
o bastante utilizando softwares de crip-
tografia, sanitização de dados, antivírus, 
além de engajar toda a organização para 
incorporar as atividades de segurança em 
seus processos do dia a dia.

6. Olhe para o futuro, porque en-
quanto o seu negócio estiver crescen-
do, as demandas de tecnologia e inovação 
continuarão surgindo – e cada vez mais 
evoluídas, como dito no começo. Você 
precisa pensar em como escalar a sua 
infraestrutura de TI. O uso da Cloud já é 
uma realidade, da mesma forma que os 
colaboradores utilizam aplicativos para se 
conectar à rede. Olhar para a inovação na 
hora de uma estratégia para gerir melhor 
a sua infraestrutura faz com que a sua 
empresa ganhe competitividade.

Por último, esteja sempre atento às ten-
dências dos fornecedores de tecnologia, da 
concorrência e dos benchmarkings das me-
lhores práticas do mercado. Dessa forma 
será possível desenvolver uma estratégia 
flexível e orientada para os resultados que 
você e sua empresa desejam alcançar. Não 
perca mais tempo e comece a aprimorar a 
gestão da infraestrutura de TI agora mes-
mo, antes que seja tarde demais.

(*) É Gerente de TI da Microcity

Hoje em dia, ter uma boa infraestrutura de TI já passou de opcional para obrigatório, especialmente se 
a empresa está em rápido crescimento ou tem ambições de aumentar a estrutura corporativa
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News@TI
Emissão de cupom fiscal em maquininhas

@A startup Arenaplan conseguiu uma economia de 50% para o 
empreendedor, ao desenvolver uma maquininha de cartão, que 

imprime nota fiscal, realiza gestão de estoque, controle de caixa e 
aceita cartões pré-pago.  Toda essa inovação surgiu após a Secretá-
ria da Fazenda obrigar todas as empresas a trocarem de software e 
impressora térmica (https://bit.ly/2SXGOED).

Cursos gratuitos na área de TIC

@A Prefeitura de São Paulo abriu 450 vagas para a capacitação 
técnica de jovens de 15 a 29 anos nas seguintes disciplinas: 

Introdução à Programação Web; Montagem e Manutenção de Com-
putadores e Atendimento ao Cliente por meio da plataforma Zendesk. 
As pessoas interessadas em participar do projeto devem se inscrever 
presencialmente até 27 de fevereiro nos dois locais onde os cursos 
serão realizados: Santana (Av. Gal. Ataliba Leonel, 245 | Tel. (11) 
2503-2617 | WhatsApp (11) 97343-9010 e Santo Amaro (Escola 
Municipal de Ensino Fundamental e Médio Professor Linneu Prestes 
Av. Adolfo Pinheiro, 511 | WhatsApp (11) 99674-2986).

Aplicativo que aumenta a integração entre 
pais e filhos

@O Dynamo chegou ao Brasil oficialmente e está disponível para 
download gratuito paraAndroid e iOs. O aplicativo possui duas 

versões: Dynamo Kid (Android) para crianças com idade entre 7 e 
12 anos, e Dynamo Parent (Android e iOs), para seus responsáveis. 
A versão infantil estimula o aprendizado e funciona como um jogo. 
Para desbloquear o celular a criança  deve responder a pelo menos 
uma pergunta que aparece na tela. Não há nenhum tipo de punição 
para respostas erradas, o problema pode ser resolvido por tentativa e 
erro. Além de questões de conhecimentos gerais, aparecem também 
perguntas relacionadas ao humor e aos sentimentos. Já a versão 
para os pais permite a escolha do tema das questões (Matemática, 
Geografia, História, Idiomas etc.) e dá acesso ao desempenho de seus 
filhos. Isso ajuda na identificação de problemas de aprendizado e de 
dificuldades (https://www.dynamo.fyi/).
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“Os gestores de 
TI precisam fazer 
análises constantes 
da infraestrutura 
tecnológica 
existente em 
busca de pontos 
vulneráveis, 
novos objetivos e 
melhorias.

Pegasystems nomeia Maurício Prado Silva, 
diretor-geral para América Latina

A Pegasystems Inc. (NASDAQ: 
PEGA), empresa de software, anuncia 
a chegada de Maurício Prado Silva 
como diretor-geral para América Lati-
na. Com mais de 20 anos de experiên-
cia em cargos de liderança no setor de 
tecnologia, Prado foi vice-presidente 
de Vendas da Oracle, presidente da 
subsidiária brasileira da Salesforce 
e gerente-geral da Divisão Dynamics 
da Microsoft.

O desafio do executivo será desen-
volver os países da região. “Nosso 
objetivo inicial será crescer a base 
de clientes, ampliar nossa presença 
e fortalecer as alianças com parcei-
ros de negócios”, afirma. “Queremos 
estar mais próximos dos clientes para 

atender melhor às suas necessidades 
atuais e futuras”, complementa.

Com escritórios no Brasil e no Mé-
xico, a companhia atua na América 
Latina há mais de um ano. Entre os 
clientes da Pegasystems no Brasil, 
estão as maiores marcas de serviços 
financeiros, seguros, telecomunica-
ções, assistência médica, entre outras.

As principais empresas de analistas 
do setor classificam a Pega como líder 
em aplicações e plataformas de CRM. 
Fundada há mais de 35 anos e sedia-
da em Massachusetts (EUA), a Pega 
possui mais de 5.000 funcionários e 
41 escritórios globais, tendo o Reino 
Unido e a Austrália como suas bases 
regionais na Europa e Oceania.
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Gerente de TI da Microcity, Lucas Gontijo.



Os aplicativos para 
professores e a 

“uberização” do trabalho

A plataforma vai 
contra a lei que 
regulamenta a 
Administração 
Pública

Atualmente, está presen-
te na mídia, no meio 
acadêmico e em diver-

sos outros espaços de debate 
o modo como aplicativos têm 
transformado o cotidiano das 
pessoas em relação ao trans-
porte nas grandes cidades, à 
alimentação e ao consumo de 
modo geral. Tal avanço tecno-
lógico tem sido apoiado por 
muitos, ao facilitar o dia a dia 
e reduzir preços de diversos 
serviços e produtos. 

Por outro lado, também é 
criticado ao propiciar a redu-
ção de direitos trabalhistas e a 
exploração dos trabalhadores. 
Tal inovação tecnológica passa 
agora a afetar os docentes com 
a plataforma de cadastramen-
to de professores denominada 
“Prof-e”, que permite que, na 
falta de um professor em esco-
las públicas ou privadas, seja 
possível realizar a substituição 
por um de seus professores 
cadastrados. 

Esta modalidade oferece 
um serviço similar ao aplica-
tivo de transportes Uber, de 
forma que o próprio gestor do 
aplicativo diz que o serviço é 
como “uma espécie de Uber 
Educacional” em que docen-
tes aprovados no processo 
seletivo da plataforma terão 
a garantia de receber pelas 
aulas que ministrarem, seja 
presencial ou à distância. 
A “Prof-e” é uma startup 
educacional que promete 
suprir o maior problema 
nas escolas, que é a falta de 
professores e as conhecidas 
“aulas vagas”. 

No entanto, ainda que pos-
sua um lado positivo, como a 
tentativa de acabar com as au-
las vagas, a nova modalidade 
pode gerar irregularidades no 
exercício da profissão do do-
cente, como ao não respeitar 
o piso salarial e a manuten-
ção dos direitos trabalhistas. 
Muitos profissionais já têm 
reclamando do aplicativo, com 
o receio da profissão perder 
seu valor, assim como ocorreu 
com os taxistas após a chegada 
da Uber. 

Ainda juridicamente, a pla-
taforma vai contra a lei que 

regulamenta a Administração 
Pública, que determina que 
o ingresso para trabalhar na 
rede pública é somente por 
meio do concurso público ou, 
para prestação de serviços, 
por meio de licitação. Diante 
disso, caso esta modalidade 
continue a ocorrer, deve resul-
tar em insegurança jurídica. 

Quanto à utilização da pla-
taforma no setor privado, seu 
impacto também é preocu-
pante, visto que pais e alunos 
contam com a rede particular 
de ensino não apenas pela sua 
estrutura, mas principalmente 
pela qualidade de seu corpo 
docente, de modo que mantém 
uma relação contratual de 
responsabilidade e idoneidade 
com a instituição de ensino 
escolhida. 

É evidente que o modelo 
colocará a qualidade de en-
sino em dúvida já que, para 
preencher as aulas vagas, a 
escola não terá tempo de fazer 
entrevistas e uma análise cur-
ricular dos professores, para 
assim escolher o que melhor 
se enquadra.Assim,, muitas 
vezes, deverá existir uma 
quebra na expectativa com a 
queda na qualidade do ensino. 

Uma última questão, e não 
menos importante e que gera 
conflito ao debater o tema, é 
a relação entre o professor 
do aplicativo e a instituição 
de ensino, já que a utilização 
da plataforma não gera vín-
culo de emprego do docente, 
que não estará amparado 
pelos direitos previstos como 
empregado. A consequência 
será o surgimento de muitas 
discussões sobre o assunto, a 
exemplo do que já ocorre em 
relação a motoristas e entre-
gadores de aplicativos, visto 
que ao mesmo tempo em que 
docentes possuem obrigações 
a cumprir, não possuem a “não 
eventualidade” para caracte-
rização do vínculo trabalhista, 
conforme é determinado pela 
legislação. 

Entende-se, portanto, que 
a ideia de repor aulas vagas 
seria, em tese, interessante. 
Contudo, existem muitos 
percalços legais e, em um país 
onde a qualidade de ensino já é 
considerada baixa, não parece 
esta ser a melhor modalidade 
para tratar o tema. 

(*) - É advogada especialista em Direito 
do Trabalho do escritório Aith, Badari e 

Luchin Advogados.

Bianca Canzi (*) 
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São Paulo, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020Economia 3

D - Sistemas Públicos 
O Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações e Sistemas 
Públicos da UFSCar publicou edital do processo seletivo para ingresso 
em 2020 em seu curso de mestrado profissional. As inscrições podem 
ser feitas até o próximo dia 28. São oferecidas 25 vagas, sendo 22 para 
servidores públicos ou agentes contratados por órgãos públicos por 
tempo indeterminado e três vagas para o público em geral. O objetivo é 
constituir uma força de trabalho melhor qualificada para atuar na inicia-
tiva pública, capacitando seus alunos para contribuírem de modo efetivo 
com os processos de mudança e inovação das instituições públicas. Mas 
informações no edital, no site (www.ppggosp.ufscar.br).

E - Sabor Nacional 
O Museu da Casa Brasileira abre a agenda de Feiras MCB 2020 apre-
sentando a 14ª edição da Feira Sabor Nacional. Dando destaque para 
ações em prol da sustentabilidade do planeta, o evento acontece nos 
dias 14 e 15 de março, sábado e domingo, das 10h às 19h, com entrada 
gratuita. Além de alimentos artesanais, a feira contará também com 
embalagens e produtos de limpeza bio ecológicos. Consolidado como 
um dos principais acontecimentos gastronômicos da capital, o evento 
reúne produtos sazonais produzidos por pequenos produtores de ali-
mentos, bebidas e acessórios culinários. São esperados mais de 8 mil 
visitantes no MCB durante os dois dias de evento. Mais informações: 
(www.mcb.org.br).

F -  Multimarcas no Agro
O Clube Agro Brasil chega ao mercado com as marcas associadas Cor-
teva Agriscience, Mosaic Fertilizantes e Mapfre. Trata-se do primeiro 
programa de relacionamento multimarcas do agronegócio brasileiro, 
que vai conectar indústria, canais de vendas e produtores de todo o 
país, com o objetivo de beneficiar toda a cadeia. Por meio do Clube, o 
agricultor acumulará pontos, que poderão ser trocados por vouchers e 
resgatados em produtos e insumos agropecuários de qualquer marca 
associada, beneficiando 100% o seu negócio. A expectativa é movimentar 
até R$ 1 bilhão, no primeiro ano. Mais informações no website: (http://
www.clubeagro.com.br/home). 

A - Usinas Solares
Este mês, entram em operação as duas primeiras plantas solares do 
grupo Servtec Energia, localizadas na cidade de Canas (SP) e em Oli-
veira dos Brejinhos (BA). As duas usinas, juntas, têm potência de 10,1 
MWp e fazem parte do investimento realizado pela Darby Servtec GD, 
empresa do Grupo Servtec, anunciado no final de 2019. O negócio, que 
teve investimento de R$ 68 milhões, conta ainda com outras duas usinas, 
que entrarão este ano no sistema, totalizando 15 MWp. As plantas usam 
módulos bi-faciais mono cristalinos, tecnologia reconhecida por ser mais 
eficiente e apresentar melhor produtividade, possibilitando utilização 
da capacidade produzida próximo a 30%. 

B - Maturidade Digital
O estudo “A Transformação Digital no Brasil 2019”, feito pela E-Con-
sulting, trouxe um panorama do impacto da transformação digital no 
varejo brasileiro. O levantamento desenvolveu uma espécie de régua para 
medir o ritmo da maturidade digital de mais de 50 marcas que atuam em 
diversos nichos do varejo, tais como supermercados, drogarias, turismo, 
entretenimento, dentre outros serviços. A Amazon foi considerada a em-
presa com iniciativas digitais mais maduras, com nota 8,14, numa escala 
de 0 a 10, após entrevistas realizadas com 847 lideranças, entre CEOS, 
CMO’s e CIO’s. O Magazine Luiza ficou na segunda posição, garantindo 
8,12 pontos. O McDonald’s, o Mercado Livre e a Starbucks completam 
as cinco primeiras colocações do ranking. 

C - Seminovos pela Internet
As concessionárias de veículos compraram e venderam cerca de 18 mil 
automóveis seminovos no mês de janeiro, na plataforma de repasse 
online da Auto Avaliar. O volume representa cerca de 10% do total de 
venda de modelos zero quilômetro pelas distribuidoras no período, com 
184 mil unidades emplacamentos. O montante negociado na plataforma 
da empresa é 38% maior em relação a janeiro do ano anterior, quando 
foram registradas cerca de 13 mil unidades vendidas. O comércio eletrô-
nico de veículos seminovos e usados no Brasil atingiu a cifra de R$ 5,2 
bilhões em negócios no ano de 2019. A movimentação financeira é 53% 
maior em relação ao período do exercício anterior, quando as vendas 
somaram R$ 3,4 bilhões.

G - Monografias em Finanças
O CFA Institute realiza a 4ª edição do Prêmio CFA Society Brazil de 
Monografias em Finanças em 2020. O prêmio tem como intuito incen-
tivar a inovação financeira e do mercado de capitais no Brasil, criando 
uma plataforma de divulgação de artigos e gerando um banco de ideias 
para fomentar o desenvolvimento do mercado financeiro nacional. Três 
temas foram propostos baseados nas principais exigências e tendências 
de mercado mundial. Os participantes poderão escolher entre “Inovação 
nos mercados financeiros e de capitais”; “Novos rumos na relação entre 
público e mercado”; e “Eficiência regulatória”.  As inscrições já estão aber-
tas e vão até o dia 1º de junho no site (http://cfasociety.org.br/premio/).

H - Mulheres na Tecnologia
O WallJobs, em parceria com a Cognizant, uma das maiores empresas de 
tecnologia do mundo, realizará a segunda edição do 'Meet Up - Mulheres 
na Tecnologia', que discutirá os desafios da mulher na tecnologia e como 
continuar conquistando esses espaços. O evento, gratuito, será realizado no 
dia 3 de março, no InovaBra Habitat. A iniciativa foi criada com o objetivo de 
compartilhar conteúdos e ideias por mais mulheres na tecnologia. As palestras, 
que visam a apoiar e trazer insights e discussões sobre o tema, são combus-
tível tanto para mulheres que estão estudando e buscam uma oportunidade 
na área, quanto para as que estão passando por transição de carreira. Mais 
informações: (http://meetupmulheresnatecnologia.splashthat.com/).

I - Phenom 300 da Embraer 
A Embraer Aviação Executiva entregou 51 jatos Phenom 300 e Phenom 
300E em 2019, tornando-o o jato leve com mais entregas no período. Esse 
é o oitavo ano consecutivo em que o Phenom 300 alcança esta marca, tendo 
acumulado mais de 530 entregas desde dezembro de 2009. Os dados cons-
tam no relatório da General Aviation Manufacturers Association, entidade 
americana que representa o setor. “O marco histórico de entregas revelado 
hoje reforça o sucesso desta fenomenal aeronave, que recentemente rece-
beu novos avanços de desempenho, conforto e tecnologia”, disse Michael 
Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. 

J - Brasil & Países Árabes
A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira confirma novos palestrantes do 
Fórum Econômico Brasil & Países Árabes, programado para o próximo dia 
14 de abril, a partir das 8h30, no Hotel Unique Entre eles, o da ministra de 
Comércio e Indústria do Egito, Nevine Gamea, e do secretário-geral da Câ-
mara Islâmica de Comércio, Indústria e Agricultura, Yousef Hasan Khalawi, 
além do secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, e do secretário-
-geral da União das Câmaras Árabes, Khaled Hanafi. Também são esperados 
representantes do governo brasileiro, além de entidades de setores como 
agronegócio, infraestrutura, tecnologia, turismo, inovação, logística, além de 
produtos e serviços halal. Mais informações e inscrições (http://bit.ly/2RTduif). 

Na comparação com ja-
neiro de 2019, o indi-
cador recuou 2,1%. Já 

no acumulado em 12 meses, 
houve avanço de 3,3%. 

Considerando os segmen-
tos que compõem o indica-
dor, o Financeiro apresentou 
elevação de 5,5% em 12 
meses, enquanto o segmento 
Não Financeiro registrou 
aumento de 1,8% na mesma 
base de comparação.

A trajetória do indicador 
ao longo dos últimos meses 
mostra certa estabilidade 
no ritmo de crescimento 
da demanda por crédito, 
refletindo ainda o tímido 
crescimento da economia e 

Continua estável o ritmo de crescimento 
da demanda por crédito.

Lucro dos 5 principais 
bancos teve alta de 
30,3% em 2019

As 5 maiores instituições 
financeiras do país (3 privadas 
e duas estatais) tiveram alta 
de 30,3% nos ganhos em 2019 
em comparação com 2018. No 
ano passado, o rendimento 
dos bancos chegou ao total 
de R$ 108,019 milhões frente 
a R$ 82,902 milhões do ano 
anterior.

Os principais bancos do país 
são: os estatais Banco do Bra-
sil e Caixa Econômica Federal; 
e os privados Bradesco, Itaú 
Unibanco e Santander.

O Itaú foi o que teve o lucro 
nominal mais robusto: R$ 28,4 
bilhões. Mas foi da Caixa o 
maior aumento percentual: 
103,4%.

Apesar do lucro, em 2019, os 
bancos fecharam 898 agências 
e demitiram 12.483 funcioná-
rios. O argumento principal 
é a adaptação ao mercado 
digital. As instituições têm in-
vestido mais em atendimento 
por meio do mobile banking 
(Fonte: Poder 360).

O Carnaval é um período de festa, mas 
também requer cuidados. A aglomeração 
em espaços públicos e o aumento dos níveis 
de consumo podem favorecer a ação de 
criminosos, que tentam tirar vantagem de 
consumidores distraídos em meio à multidão. 
Para garantir que o consumidor curta a folia 
sem preocupações, o SPC Brasil (Serviço de 
Proteção ao Crédito) liberou o monitoramento 
gratuito de CPF neste Carnaval.

Consumidores que foram vítimas de furtos 
ou que tiveram documentos pessoais ex-
traviados poderão contratar o 'SPC Avisa' e 
acompanhar, gratuitamente, por 30 dias, toda 
movimentação em seu CPF. Consumidores que 
não foram vítimas também podem contar com 
o serviço gratuito, caso queiram experimentar. 

Com o ‘SPC Avisa’, o consumidor é avisado 
por e-mail, em até 24 horas, sobre qualquer 
movimentação suspeita em seu documento, 
como consulta para a realização de compras 
a prazo, verificação de nome restrito, inclusão 
de registros de inadimplência, alteração de 
dados cadastrais, entre outros.

“Em feriados prolongados é comum haver 
aumento nas estatísticas de golpes, perda de 
documentos, assaltos e furtos. O Carnaval, 

O programa gerador da Declaração de 
Imposto de Renda (IR) de 2020, referente 
ao ano-base 2019, já está disponível para 
ser baixado na página da Receita Federal. 
O prazo de entrega da declaração começará 
no dia 2 de março e irá até 30 de abril. 
Deve entregar a declaração 2020 (ano-
-base 2019) o contribuinte que recebeu 
rendimentos tributáveis superiores a R$ 
28.559,70 no ano passado, o equivalente 
a R$ 2.196,90 por mês, incluído o décimo 
terceiro. 

Também deve apresentar o documento 

quem teve receita bruta de atividade rural 
superior a R$ 142.798,50; contribuintes 
com rendimentos isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte de 
mais de R$ 40 mil, e contribuintes com 
patrimônio de mais de R$ 300 mil em 31 
de dezembro.

Também deve entregar a declaração 
quem obteve, em qualquer mês, ganho de 
capital na alienação de bens ou direitos ou 
fez operações na bolsa de valores; quem 
passou à condição de residente no Brasil 
em qualquer mês no ano passado e quem 

optou pela isenção de Imposto de Renda 
incidente sobre o ganho de capital na venda 
de imóveis residenciais e comprou outro 
imóvel até 180 dias depois da venda.

A partir deste ano, a Receita antecipará o 
pagamento dos lotes de restituição do IRPF. 
Tradicionalmente paga em sete lotes, de 
junho a dezembro, a restituição será paga 
em cinco lotes, do fim de maio ao fim de 
setembro. O primeiro lote será pago em 
29 de maio. Os lotes seguintes serão pagos 
em 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto 
e 30 de setembro (ABr).
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Demanda por crédito do consumidor 
avançou 1,2% em janeiro

A demanda por crédito do consumidor avançou 1,2% em janeiro na comparação com dezembro, já 
descontadas as influências sazonais, de acordo com dados nacionais da Boa Vista

timento de renda são fatores 
importantes para diminuir a 
cautela dos consumidores, 
afetando, com isto, o mo-
vimento da demanda por 
crédito.

Após recuar em dezembro, 
em janeiro o indicador foi 
influenciado pelo segmento 
Não Financeiro e iniciou o 
ano com variação positiva, 
refletindo a manutenção do 
seu ritmo de crescimento. 
Para os próximos meses, 
portanto, uma melhora nas 
perspectivas sobre o con-
sumo e a redução das taxas 
de juros podem favorecer a 
demanda por crédito (AI/
Boavistascpc). 

o mercado de trabalho fragi-
lizado por elevadas taxas de 
desocupação e subutilização 
da mão de obra.

Além da necessidade de 

um avanço no mercado de 
trabalho, a melhora na ava-
liação sobre a recuperação 
da economia e a redução do 
endividamento e comprome-

SPC Brasil libera monitoramento 
gratuito de CPF no Carnaval

O consumidor é avisado por e-mail 
sobre qualquer movimentação suspeita 

em seu documento.

Programa para Declaração do Imposto de Renda já está disponível

por exemplo, deixa as pessoas mais distraídas 
e expostas, seja por comemorarem nas ruas, 
seja por frequentarem locais com grandes 
aglomerações”, afirma o gerente de produtos 
do SPC Brasil, Michel Felix.

Ter compras indevidas feitas em seu nome, 
perder tempo ao tentar regularizar a situação 
na polícia, bancos ou lojas e ficar com o ‘nome 
sujo’ e impedido de fazer compras a crédito 
são algumas das dores de cabeça mais comuns 
para quem perde documentos, como o CPF. 
Para contratar o monitoramento grátis por 30 
dias do documento, o consumidor deve acessar 
a página (http://bit.ly/2SEs9PN).



Vida autêntica

O mal-estar da 
civilização avança 
pelo mundo, da 
Europa à China, do 
Canadá ao Chile. 
Qual é a origem? 

Facilmente as pessoas 
encontram justifica-
tivas para explicar a 

miséria, a precarização e o 
sentimento generalizado de 
insatisfação. Capitalismo, 
comunismo, neoliberalis-
mo, são rótulos, mas por 
trás está o ser humano e 
sua despreocupação em 
causar danos ao próximo 
para satisfazer a própria 
cobiça. Para entender os 
problemas que afligem o 
mundo é preciso buscar as 
causas espirituais. 

O ser humano se entregou 
ao materialismo e para isso 
teve que sufocar a espiritu-
alidade, mas o mundo ma-
terial criado pelo intelecto 
é frio e áspero, rouba ener-
gia, enfraquece e acarreta 
doenças. A depressão se 
tornou a grande epidemia 
que mostra os seus efeitos 
no cérebro, porém mais do 
que doença mental, é uma 
doença da alma.

Os seres humanos estão 
perdendo a naturalidade 
agindo de forma perfor-
mática como se estivessem 
representando um papel 
aparentando ser o que 
não são. O problema é que 
não sabemos mais qual é 
a finalidade da existência 
nesta Terra em que tudo 
foi preparado pela natureza 
para uma vida de trabalho 
e progresso. Mas o ser hu-
mano quis dominar tudo, 
esquecendo que sua vida é 
uma passagem; quer comer, 
beber, se divertir, quer tirar 
o máximo proveito de tudo 
e sempre obter ganhos e, 
com isso, fez da vida, que 
deveria ser bela, um inferno 
na Terra. 

Bebida, exibicionismo, 
sexualidade embrutecida, 
maconha e outras drogas. 
Ricos e pobres pouco pen-
sam na seriedade da vida e 
vão gerando filhos que man-
têm essa conduta da mesma 
forma errada. Poucos se 
ocupam em como poderiam 
melhorar as condições de 
vida tornando-a mais bela.

A insatisfação e a deses-
perança levam ao medo; 
este ao ódio, e este abre 
as portas para as “fúrias” 
- as constelações de senti-
mentos e pensamentos de 
revolta e vingança que se 
opõem às “benévolas” - as 
formas que visam a paz 
e a harmonia. É dolorido 
observar a realidade e a 
prevalência dos interesses 
de políticos e grupos que 
querem levar vantagens, 
enquanto as cidades fica-
ram abandonadas. Mas a 
situação ficou ainda pior, 
pois todos os efeitos nega-
tivos de gestões asquerosas 
estão em cena, ampliando 
a insatisfação e abrindo 
espaço para as fúrias e seus 
ataques.

Em muitas organizações, 
públicas ou privadas, evita-
-se indicar pessoas ativas e 
competentes que queiram 
consertar o que está errado 
para o bem geral. Ao contrá-
rio, escolhem pessoas mor-
nas, sem muito empenho, 
dóceis, de intuição fraca, e 
que não representam uma 
ameaça para a preservação 
do poder na mão dos diri-
gentes interesseiros.  

Uma nova ética deverá 
ser alcançada com o reco-
nhecimento das responsa-
bilidades individuais de não 
causar danos a outros para 
satisfazer a própria cobiça, 
e que leve ao reconheci-
mento das responsabilida-
des individuais para que o 
homem deixe de ser o lobo 
do homem. 

A partir dos anos 1980, 
após a concentração finan-
ceira global e a centraliza-
ção da produção industrial 
na Ásia com o consumo 
globalizado no ocidente, 
verificou-se no planeta a 
implantação do maior dese-
quilíbrio econômico jamais 
existente com o avanço do 
desemprego, queda na ren-
da e aumento da precariza-
ção. As nações perderam 
o pouco que mantinham 
de autossuficiência e se 
tornaram extremamente 
dependentes.

Com a crise econômica 
e seus efeitos que a tudo 
atingem, e devido ao declí-
nio civilizatório, aumentam 
as ansiedades e depressões. 
As novas gerações não es-
tão recebendo o adequado 
preparo para a vida, o que 
se agrava com a falta de res-
ponsabilidade de homens 
e mulheres na geração e 
preparo dos filhos. A de-
cadência está penetrando 
também por meio da falsa 
cultura, uso de drogas, ar-
tistas que defendem uma 
vida desregrada e promís-
cua, desvalorizando a mu-
lher, a mãe, e que zombam 
da beleza genuína.

A situação atual do 
planeta atesta a incom-
petência administrativa 
e o despreparo geral. Os 
jovens precisam conhe-
cer a trajetória espiritual 
da humanidade com seus 
erros e acertos. A prio-
ridade para fortalecer as 
novas gerações e o país 
está no bom preparo para 
a vida. As crianças devem, 
desde cedo, entender que 
sem educação e conside-
ração não conseguirão 
progredir na direção de 
seres humanos de valor, 
espiritualmente fortes e 
responsáveis, benéficos 
a si mesmos e ao planeta. 

Para formar gerações 
fortes e sadias de corpo e 
alma, a prioridade básica 
está no bom preparo para 
o viver autêntico.

(*) - Graduado pela FEA/
USP, faz parte do Conselho 
de Administração do Hotel 

Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de 

vida. Coordena os sites 
www.vidaeaprendizado.com.br 

e www.library.com.br. 
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

Registros do Conselho 
Federal de Contabili-
dade (CFC), acessa-

dos no dia 10 de janeiro de 
2020, apontam um aumento 
no número de organizações 
contábeis durante o ano de 
2019: 66,6 mil, sendo 35 mil 
sociedades, 16 mil empresá-
rios, 8 mil de MEI e outros 
6,6 mil em Eireli. 

Quando comparado com 
o mesmo período de 2018, 
os dados mostram um cres-
cimento de 5% do número 
total de escritórios. Nos úll-
timos três anos o acréscimo 
foi ainda maior: 20% entre 
2017 (57,9 mil) e 2020 (70 
mil). De acordo com a vice-
-presidente de Registro do 
CFC, Lucélia Lecheta, são 
duas as vertentes que justi-
ficam esse aumento nas em-
presas contábeis. O primeiro 
deles são o aumento no nível 
de empreendedorismo no 
Brasil, além das constantes 

Lucília Lecheta, vice-presidente de registro do 
Conselho Federal de Contabilidade.

Os diferentes 
modelos tributários 
para empresas de 
softwares 

O Brasil é um dos maiores 
mercados do mundo para 
as indústrias de software e 
serviços de alto valor. Por 
conta do complexo sistema 
tributário brasileiro, nos 
âmbitos municipal, estadual e 
transacional, os investidores 
estrangeiros adotam estraté-
gias diferentes nos negócios 
localizados no país. 

"A adoção da tributação 
indireta permite que as au-
toridades fiscais brasileiras 
fiquem menos preocupadas 
com os típicos modelos de 
negócios globais desse seg-
mento de indústria e com os 
resultados na pesada taxação 
para o governo", afirma Fag-
ner Souza, líder da área de 
taxas da Mazars, auditoria e 
consultoria empresarial. 

Para ter um negócio no 
Brasil, as empresas não 
residentes no país podem 
adquirir companhias brasilei-
ras, estabelecer subsidiárias, 
taxas de licenciamento ou 
firmar contratos de serviços 
com clientes locais, sem 
estabelecer uma presença. 
"Agora, caso o plano seja ter 
presença, o principal veículo 
de investimento é a sociedade 
de responsabilidade limitada 
(LLC). Nesse caso, ela está 
relacionada ao impacto co-
mercial no relacionamento 
com clientes locais", acres-
centa Souza. 

Esse modelo de negócios 
é baseado em acordos para 
acréscimo de custo. "A sub-
sidiária brasileira recebe uma 
taxa de comissão com base na 
plena concorrência para su-
porte de marketing e vendas, 
no caso o pré e o pós-vendas". 
Souza ainda alerta que os di-
ferentes modelos de negócios 
geram diversas consequên-
cias tributárias. Por exemplo, 
os pagamentos devidos por 
eles podem ser tratados como 
royalties, taxas de serviço e, 
eventualmente, como bens 
intangíveis. 

"O tratamento fiscal de 
SaaS, IaaS e PaaS também 
é muito importante nessa 
discussão, como os acordos 
contratuais, impacto fiscal e 
questões de estabelecimento 
permanente. Cada plataforma 
possui especificações que po-
dem acionar uma tributação 
diferente, mesmo se combina-
das com tecnologia não turva. 
Os contratos globais, geral-
mente, exigem ajustes locais 
e uma linguagem tributária 
que leve em conta as especifi-
cidades das regulamentações 
brasileiras é crucial", finaliza 
o executivo (Mazars/Insight). 

A Caixa Econômica Federal lançou ontem 
(20), a linha de crédito imobiliário com taxa 
fixa. Essa nova alternativa para o cliente possui 
taxas de juros a partir de 8% ao ano (a.a.). As 
condições são válidas para imóveis residenciais 
novos e usados, com quota de financiamento de 
até 80%. “Não estamos mais limitados somente 
às linhas de crédito imobiliário atualizadas 
pela TR”, afirma o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães. 

“Em 2019 inovamos com a linha de crédito 
atualizada pelo IPCA e agora, com o lançamento 
do crédito com taxa fixa, estamos revolucionan-
do o mercado imobiliário no país. É uma nova 
alternativa para o cliente que busca financiar seu 
imóvel sabendo quanto vai pagar da primeira à 
última prestação”, esclarece. O cliente poderá 
escolher entre os sistemas de amortização SAC, 
para contratos de até 360 meses, e PRICE, para 
financiamentos de até 240 meses.

A confiança do empresá-
rio do comércio medida em 
fevereiro de 2020 atingiu o 
melhor nível em sete anos. 
De acordo com pesquisa 
que mede o Índice de Con-
fiança do Empresário do 
Comércio (Icec), realizada 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC), 
o indicador apresentou 
a sexta alta consecutiva 
neste mês, chegando a 
128,3 pontos – alta de 1,7% 
em relação a janeiro (com 
ajuste sazonal) e de 2,7% no 
comparativo com fevereiro 
de 2019.

O item que mede a satis-
fação do empresário quanto 
às condições correntes foi 
um dos destaques da pes-
quisa: com 113,2 pontos, 
obteve as maiores taxas de 
crescimento, tanto na com-
paração mensal (+2,9%) 
quanto na anual (+11,5%). 
Após seis resultados conse-
cutivos abaixo da zona de 
satisfação (menos de 100 
pontos), o índice chegou 
ao terceiro mês acima dos 
100 pontos e atingiu o maior 
patamar desde fevereiro 
de 2012.

Um dos indicadores que 
puxaram o item para cima 

Presidente da CNC, José Roberto Tadros.
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Cresce número de 
organizações contábeis no país
Valorizado nos úlltimos anos, o mercado de contabilidade vem se transformando, adaptando e 
crescendo; no mesmo passo, os profissionais que atuam no setor

A torcida é grande para 
que o cenário econômico 
do Brasil continue reagindo 
positivamente. Hoje vivemos 
um crescimento, com aber-
tura dos mercados, investi-
mentos vindos do exterior. 
Quando a economia cresce 
nosso setor é demandado,, 
analisa Lucília. Atualmente 
mais de 518 mil contadores 
de todo o Brasil se adaptam 
às mudanças no perfil pro-
fissional. 

Para a vice-presidente de 
Registro, a contabilidade é 
uma ocupação do presente 
e do futuro, mas que exige 
uma atualizaçãoconstante. 
As á¡reas de atuação são 
diversas, mas em todas elas 
os profissionais precisam 
inovar, se capacitarem, atu-
alizarem conhecimentos e 
ainda usarem a tecnologia 
como facilitadora no pro-
cesso de trabalho, conclui 
(APEX).

fiscalizações realizadas pelos 
Conselhos Regionais. 

Ao identificar e combater 
o exercício ilegal por leigos e 
a exploração de serviços por 
sociedades não registradas, 
e ainda exigir a observância 
das normas de natureza 
técnica obrigatória por todos 
os profissionais, são os mo-

tivos pelos quais temos um 
constante crescimento de 
empresários�, afirma Lucélia, 
aduzindo que a economia 
brasileira chegou ao final de 
2019 com sinais sólidos de 
retomada do crescimento, e 
essa transformação impacta 
diretamente no setor da 
contabilidade.

Confiança do comércio alcança 
maior patamar desde 2012

foi o subíndice referente às 
condições atuais da econo-
mia, que, com 107,6 pontos, 
chegou ao maior nível desde 
janeiro de 2012 – após cres-
cimento mensal de 1,8%. O 
estudo mostrou que, para 
a maioria dos empresários 
(61,9%), a situação atual da 
economia está melhor do que 
há um ano. 

Considerando a série his-
tórica, a proporção é inferior 
apenas às registradas nos 
meses de janeiro de 2012 
(62,9%), março e abril 
de 2011 (64,9% e 63,3%, 
respectivamente). Para o 
presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a recupe-
ração gradual da economia, 

com inflação controlada em 
níveis baixos, melhora nos 
indicadores de emprego e 
mercado de crédito mais fa-
vorável ajudam a entender 
os dados do Icec deste mês. 

“A percepção otimista 
dos empresários do comér-
cio quanto ao nível atual 
de atividade econômica 
pode ser explicada por 
resultados recentes dos 
indicadores de atividade, 
como o crescimento do PIB 
em 2019”, afirma Tadros, 
ressaltando que o maior 
potencial de consumo das 
famílias também precisa 
ser considerado dentro do 
atual quadro econômico do 
País (Gecom/CNC).
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Caixa lança nova linha de crédito 
imobiliáriocom taxa fixa
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Administração

w w w . a b c b r a s i l . c o m . b r

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, juntamente 
com o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. São Paulo, 20 de fevereiro de 2020

Notas 2019 2018
Ativo
Circulante 104.850 101.979
 Disponibilidades 3 136 136
Títulos e valores mobiliários 104.407 101.502
 Carteira própria 4 104.407 101.502
Outros créditos 307 341
 Diversos 5 307 341

Total do ativo 104.850 101.979

Notas 2019 2018
Passivo
Circulante 2.180 2.590
 Outras obrigações 2.180 2.590
  Fiscais e previdenciárias 6.a 2.143 2.535
  Diversas 6.b 37 55
Patrimônio líquido 10 102.670 99.389
 Capital 88.516 88.516
  De domiciliados no País - Ordinárias 44.258 44.258
  De domiciliados no País - Preferenciais 44.258 44.258
 Reserva de lucros 14.154 10.873
Total do passivo 104.850 101.979

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reserva de lucros
Capital social Reserva legal Equalização de dividendos Lucros acumulados Total

 Saldos em 31 de dezembro de 2017 88.516 2.905 4.837 – 96.258
Lucro líquido do exercício – – – 3.131 3.131
Destinação - Reserva legal – 156 – (156) –
Constituição de reserva – – 2.975 (2.975) –
 Saldos em 31 de dezembro de 2018 88.516 3.061 7.812 – 99.389
Lucro líquido do exercício – – – 3.281 3.281
Destinação - Reserva legal – 164 – (164) –
Constituição de reserva – – 3.117 (3.117) –
 Saldos em 31 de dezembro de 2019 88.516 3.225 10.929 – 102.670
 Saldos em 30 de junho de 2019 88.516 3.146 7.812 1.611 101.085
Lucro líquido do semestre – – – 1.585 1.585
Destinação - Reserva legal – 79 – (79) –
Constituição de reserva – – 3.117 (3.117) –
 Saldos em 31 de dezembro de 2019 88.516 3.225 10.929 – 102.670

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Distribuidora) é uma instituição financeira 
que tem por finalidade operar no mercado de títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros. 
Suas operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições, as quais atuam integradamente 
no mercado financeiro, utilizando a estrutura operacional do Banco ABC Brasil S.A.
Suas operações atuais se restringem à administração dos recursos próprios.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 
11.941/09, além das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emite pronunciamentos e interpretações contábeis 
alinhadas às normas internacionais de contabilidade e aprovadas pela CVM e pelo Bacen. Por sua vez, o 
Bacen aprovou os seguintes pronunciamentos: CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, CPC 01 (R1)- Redução ao Valor Recuperável de Ativos, CPC 03 
(R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas, CPC 10 (R1) 
- Pagamento Baseado em Ações, CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, 
CPC 24 - Evento Subsequente, CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 33 
(R1) - Benefícios a Empregados.
Adicionalmente, o Bacen editou as resoluções abaixo visando a redução de assimetrias em relação aos 
padrões internacionais:
Resolução nº 3.533/08 - Estabelece procedimentos para classificação, registro contábil e divulgação de 
operações de venda ou de transferência de ativos financeiros.
Resolução nº 4.512/16 - Dispõe sobre procedimentos contábeis aplicáveis na avaliação e no registro de 
provisão passiva para garantias financeiras prestadas.
Resolução nº 4.524/16 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis 
e operações de hedge de variação cambial de investimentos no exterior.
Resolução nº 4.534/16 e 4.535/16 - Dispõe sobre os critérios para reconhecimento contábil e mensuração 
dos componentes do ativo intangível, ativo diferido e ativo imobilizado de uso.
Resolução nº 4.636/18 - Estabelece critérios e condições para a divulgação, em notas explicativas, de 
informações sobre partes relacionadas.
Resolução nº 4.720/19 e Circular nº 3.959/19 - Dispõe sobre os critérios gerais para elaboração e divulgação 
de demonstrações financeiras pelas instituições financeiras. Esta resolução entra em vigor na data de 01 de 
janeiro de 2020.
Resolução nº 4.747/19 - Estabelece critérios para reconhecimento e mensuração contábeis de ativos não 
financeiros mantidos para venda. Esta resolução entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2021.
Resolução nº 4.748/19 - Dispõe sobre os critérios para a mensuração do valor justo de elementos 
patrimoniais e de resultado. Esta resolução entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2020.
As principais práticas contábeis são assim resumidas:
a) Critérios de avaliação dos ativos
Os ativos, exceto os títulos e valores mobiliários, são demonstrados pelo custo de aquisição acrescido de 
variações cambiais, monetárias e juros quando aplicável. Quando o valor de mercado for inferior, é efetuada 
provisão para ajuste do ativo ao valor de realização.
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da Administração, no tocante à 
sua manutenção em carteira ou disponibilidade para negociação.
Títulos para negociação: são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e são 
ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/08 inclui dinheiro em caixa, depósitos 
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e 
limites, com prazo de vencimento original igual ou inferior a 90 dias.
c) Classificação dos ativos e passivos circulantes e a longo prazo
Os ativos e passivos operacionais, cujos vencimentos ou possibilidade efetiva de liquidação ocorram até o 
prazo de 1 ano da data do balanço, estão classificados no circulante e aqueles, cujos vencimentos ou 
possibilidade efetiva de liquidação ocorram após esse prazo são classificados no longo prazo. Os títulos 
classificados como títulos para negociação, independentemente da sua data de vencimento, estão 
classificados integralmente no ativo circulante, conforme estabelecido pela Circular Bacen nº 3.068/2001.
d) Apuração das receitas e despesas
O resultado é apurado pelo regime de competência e considera, quando aplicável, os efeitos de ajustes de 
ativos para o valor de mercado ou de provável realização.
O imposto de renda é reconhecido pelo regime de competência, cujos valores diferidos são calculados sobre 
as diferenças temporárias decorrentes de receitas e despesas ainda não tributáveis ou dedutíveis para fins 
fiscais, cujas adições ou exclusões futuras são autorizadas pela legislação tributária.
e) Ativos e passivos contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes são efetuados de acordo 
com os critérios descritos a seguir:
• Contingências ativas - não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência 

de evidências que propiciem a garantia de sua realização; sobre as quais não cabem mais recursos; e
• Contingências passivas - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de 

assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados 
como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto 
aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão e divulgação.

f) Imposto de Renda e Contribuição Social
As provisões para imposto de renda e contribuição social, quando devidas, são constituídas com base no 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal. O imposto de renda e a

contribuição social diferida são calculadas sobre o valor das diferenças temporárias, sempre que a realização 
desses montantes for julgada provável.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2019 2018
Depósitos bancários 136 136
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 136 136
4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
As classificações dos títulos, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, são demonstradas como segue:

2019 2018
Mercado/ Mercado/

Custo Contábil Custo Contábil
Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 104.407 104.407 101.502 101.502
Subtotal - Títulos para negociação 104.407 104.407 101.502 101.502
Total 104.407 104.407 101.502 101.502
A composição da carteira em 31 de dezembro de 2019 e 2018, considerando o prazo de vencimento, é 
demonstrada como segue:

De 1 a 3  Meses De 3 a 6  Meses Total
Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 104.407 – 104.407
Subtotal - Títulos para negociação 104.407 – 104.407
Total - 2019 104.407 – 104.407
Total - 2018 – 101.502 101.502
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os resultados gerados por títulos e valores mobiliários 
representam o montante de R$ 5.923 (R$ 6.186 em 2018).
5. OUTROS CRÉDITOS
Diversos
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, os saldos de Outros créditos - Diversos, são assim compostos:

2019 2018
Créditos tributários (Nota 7) 7 –
Impostos e contribuições a compensar 300 341
Total 307 341
6. OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias:
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, os saldos de obrigações fiscais e previdenciárias são assim 
compostos:

2019 2018
Impostos e contribuições a recolher 19 22
Provisões para impostos e contribuições sobre lucros 2.117 2.513
Provisão para impostos e contribuições diferidos 7 –
Total 2.143 2.535
b) Diversas:
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, os saldos de outras obrigações diversas são assim compostos:

2019 2018
Provisão para pagamentos a efetuar 37 55
Total 37 55
7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Conforme determinado pela Resolução nº 3.059/02, alterada pela Resolução nº 3.355/06, ambas do Banco 
Central do Brasil, a Distribuidora registrou os impostos diferidos como segue.
A natureza, a origem e a movimentação dos créditos tributários constituídos no período são demonstradas 
a seguir:

Dezembro de 2018 Adições Baixas Dezembro  de 2019
Créditos tributários
Diferenças temporárias:
Ajuste ao valor de mercado – 7 – 7
Total (Nota 5) – 7 – 7
Obrigações fiscais diferidas
Diferenças temporárias:
Ajuste ao valor de mercado – (7) – (7)
Total (Nota 6.a) – (7) – (7)
Saldo líquido – – – –
Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15% acrescida de adicional de 10% sobre o lucro 
tributável anual excedente a R$ 240 mil e de 15% para contribuição social para as empresas financeiras.
A apuração das despesas com imposto de renda para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 são demonstradas a seguir:

2019 2018
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 5.398 5.649
Encargos totais de imposto de renda pelas alíquotas nominais 2.159 2.542
Receitas/despesas não tributáveis líquidas de despesas não dedutíveis 12 –
Resultado líquido de realizações e constituições de passivos diferidos líquidos 
 de créditos tributários no exercício – (5)
Outros valores (54) (24)
Total do imposto de renda sobre os resultados correntes ( Nota 6a ) 2.117 2.513

Balanços

Patrimoniais
31 de dezembro de 2019 e 2018

Demonstrações das

Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e semestre findo em 31 de dezembro de 2019

Notas Explicativas às

Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

(Em milhares de reais)

(Em milhares de reais)

Demonstrações do

Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

e semestre findo em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

Demonstrações dos

Fluxos de Caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

e semestre findo em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Demonstrações do

Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

e semestre findo em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

2º Semestre Exercícios
Notas 2019 2019 2018

Receitas da intermediação financeira 2.860 5.923 6.186
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 4 2.860 5.923 6.186
Resultado bruto da intermediação financeira 2.860 5.923 6.186
Outras receitas (despesas) operacionais (269) (525) (537)
 Outras despesas administrativas (111) (198) (199)
 Despesas tributárias (158) (327) (338)
Resultado operacional 2.591 5.398 5.649
Resultado antes da tributação sobre lucro e participações 2.591 5.398 5.649
Imposto de renda e contribuição social 7 (1.006) (2.117) (2.518)
 Provisão para imposto de renda (613) (1.307) (1.385)
 Provisão para contribuição social (393) (817) (1.128)
 Ativo fiscal diferido – 7 (5)
Lucro líquido do semestre/exercício 1.585 3.281 3.131
Lucro líquido por ação - em R$ - 49.960.109 ações 
 (49.960.109 ações em 2018) 0,032 0,066 0,063

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2º Semestre Exercícios
2019 2019 2018

Atividades operacionais
Lucro líquido ajustado do semestre/ exercício 1.585 3.281 3.131
 Lucro líquido do semestre/exercício 1.585 3.281 3.131
Variação de ativos e passivos (1.589) (3.281) (3.043)
 Títulos e valores mobiliários (2.424) (2.905) (1.752)
 Outros créditos (160) 34 244
 Outras obrigações 995 (410) (1.535)
Caixa (aplicado)/gerado nas atividades operacionais (4) – 88
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa (4) – 88
 No início do semestre/exercício 140 136 48
 No final do semestre/exercício 136 136 136
Variações nos saldos de caixa e equivalentes de caixa (4) – 88

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2º Semestre Exercícios
2019 2019 2018

Apuração do valor adicionado
 Resultado bruto da intermediação financeira 2.860 5.923 6.186
 Outras despesas administrativas (111) (198) (199)
Valor adicionado total a distribuir 2.749 5.725 5.987
Distribuição do valor adicionado 2.749 5.725 5.987
 Remuneração do governo 1.164 2.444 2.856
  Despesas tributárias 158 327 338
  Imposto de renda e contribuição social 1.006 2.117 2.518
 Remuneração dos acionistas 1.585 3.281 3.131
  Lucros retidos 1.585 3.281 3.131

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019 2018
Impostos e contribuições diferidos
Passivos fiscais constituídos no exercício 7 –
Passivos fiscais realizados no exercício – –
Créditos tributários constituídos no exercício (7) (4)
Créditos tributários realizados no exercício – 9
Total dos impostos e contribuições diferidos – 5
Total do resultado de imposto de renda e contribuição social 2.117 2.518
Imposto de renda 1.307 1.385
Contribuição social 817 1.128
Ativo fiscal diferido (7) 5
8. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações com partes relacionadas foram contratadas a taxas normais de mercado, compatíveis com as 
taxas praticadas em operações com terceiros nas datas das operações. Os saldos e resultado das transações 
realizadas com partes relacionadas (Banco ABC Brasil S.A.) estão relacionados a seguir:

2019 2018
Ativos/ Receitas/ Ativos/ Receitas/

(Passivos) (Despesas) (Passivos) (Despesas)
Depósitos bancários 136 – 136 –
A Distribuidora não possui remuneração para os administradores.
9. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
A Distribuidora responde por ações e processos cujas perdas estão sendo considerados com prognósticos 
possíveis por nossos assessores que totalizam R$ 2.640 (R$ 2.583 em 2018) e não foram provisionados, o 
detalhamento do principal processo é o seguinte:
PIS
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela União Federal em face de decisão transitada em julgado na qual 
foi reconhecido o direito à Distribuidora ao não recolhimento da contribuição ao PIS nos períodos de julho 
de 1997 a dezembro de 1999 nos termos da EC 17/1997. O valor estimado das contingências corresponde 
a R$ 1.927 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 1.895 em 2018).
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o capital social está representado por 49.960.109 ações, sendo 
24.980.054 ações ordinárias e 24.980.055 ações preferenciais, todas sem valor nominal.
b) Dividendos e Juros sobre o capital próprio
Conforme previsto no estatuto social da Distribuidora, aos acionistas é assegurado o direito de um dividendo 
mínimo de 25% do lucro líquido anual ajustado na forma da lei. Não foram provisionados dividendos em 
função de não haver intenção de distribuição no exercício.
c) Destinação do lucro
i) Reserva de lucros - Reserva legal
A constituição da reserva legal obrigatória de 5% sobre o lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 
2019 apresenta o montante de R$ 164 (R$ 156 em 2018).
ii) Reserva de lucros - Equalização de dividendos
Por deliberação dos acionistas, através de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 
2009, foi aprovada a criação da conta reserva de lucros para equalização de dividendos destinando para esta 
reserva o saldo da conta de lucros acumulados, limitada a 50% do capital social, sendo esta constituída 
como forma de manter o fluxo de remuneração aos acionistas.
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2015, foi aprovado o aumento do limite 
percentual da reserva de Equalização de dividendos de 50% para 80% do capital social.
d) Lucro por ação
O lucro por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da sociedade, pela 
quantidade de ações em circulação durante o período, excluindo as ações compradas pela sociedade e 
mantidas como ações em tesouraria.
11. OUTRAS INFORMAÇÕES
O Banco Central do Brasil, através das Resoluções nº 4.192/13 e 4.278/13, instituiu a apuração do 
Patrimônio de Referência em bases consolidadas sobre o Conglomerado Financeiro e através da Resolução 
nº 4.193/13, instituiu apuração do Patrimônio de Referência mínimo requerido para os ativos ponderados 
por risco (RWA), ambas com efeito a partir de outubro de 2013. O índice da Basileia para 31 de dezembro 
de 2019 apurado com base no Conglomerado Prudencial é de 16,89% (17,16% em 2018).

Relatório do

Auditor Independente

A Diretoria                       Contador: LEILA MARIA DE CARVALHO ROCHA - CRC 1SP 170428/O-5

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“Distribuidora”) que compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 
de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Distribuidora, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob 
a responsabilidade da administração da Distribuidora, e apresentada como informação suplementar para fins das 
políticas contábeis do Banco Central do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações financeiras da Distribuidora. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa 
demonstração está reconciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a 
sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração 
do Valor Adicionado. Em nossa opinião a demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos 
os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Distribuidora.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com 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 identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2020

 ERNST & YOUNG
 Auditores Independentes S.S.
 CRC-2SP034519/O-6
 Eduardo Wellichen

 Contador - CRC-1SP184050/O-6
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Era digital

Matéria de capa
Freepik

São Paulo, sexta-feira, 21 de fevereiro de 20206

As 6 práticAs cAMpEãs 
dos lídErEs digitAis do Mundo 

85% dos líderes cultivam e fazem curadoria de uma grande quantidade 
de dados, transformando ideias em ações. 

Qual o segredo para tirar proveito de tecnologias digi-
tais como inteligência artificial (IA), computação em 
nuvem, blockchain, internet das coisas e segurança, 

entre outras, na era digital? O Institute for Business Value 
(IBV), divisão de IBM Services, conduziu um estudo com 
1.500 executivos C-level, cerca de 10% deles da América 
do Sul, para identificar as características e estratégias das 
empresas que estão se destacando nesse cenário. 

Essas organizações líderes estão ganhando em quase 
todas as frentes, como crescimento, lucratividade, e con-

duzindo uma transformação digital de amplo espectro, 
com 6 estratégias principais: orquestrando ecossistemas e 
plataformas digitais, construindo confiança para fortalecer a 
marca, reimaginando o comportamento do cliente, fazendo 
a curadoria de dados que “pensam” e “agem”, criando um 
ambiente de aprendizado exponencial e promovendo uma 
cultura de inclusão. 

“As conclusões do estudo estão alinhadas com o que 
observo nas empresas latino-americanas com as quais 
trabalhamos na jornada de reinvenção digital. Essas 

estratégias estão cada vez mais naturais e evidentes 
e vêm sendo fundamentais para impulsionar a trans-
formação que precisa ser feita rumo a uma empresa 
cognitiva. 

Além de orquestrar tecnologias exponenciais para 
gerar eficiência e inovação, elas têm uma obsessão 
por repensar os desejos de seu cliente e por criar uma 
cultura de aprendizado contínuo”, diz Thais Marca, 
gerente geral da IBM Services na América Latina. 

As pessoas tendem a confiar mais nas outras pessoas do que em instituições. 

IB
M

C
om

un
ic

a/
R

ep
ro

du
çã

o
or

ga
ni

ca
.d

ig
ita

l/r
ep

ro
du

çã
o1Orquestrar ecossistemas e plataformas 

digitais - Os líderes relatam que as plataformas 
digitais estão em ascensão, com a possibilidade 
de crescimento da receita e lucratividade para as 
empresas. 81% já são orquestradores de plata-
formas de negócios. Quando questionados sobre 
quais modelos comerciais e operacionais suas 
organizações estão adotando ou considerando para 
o futuro, a maioria dos entrevistados declarou sua 
intenção de atuar como integradores de recursos 
em uma cadeia de valor. A maioria das empresas 
concorda com a importância das plataformas de 
negócios para o futuro de suas organizações. 

2Construir confiança para fortalecer a marca 
- A confiança é um ingrediente-chave. 93% dos 
entrevistados mencionam a reputação da marca 
como o aspecto mais crítico de seus negócios. As 
pessoas tendem a confiar mais nas outras pessoas 
do que em instituições. É importante aproveitar 

esse poder da influência, talvez oferecendo os bene-
fícios de "pertencer" a algo maior que eles mesmos. 
O resultado? Uma experiência holística de marca que 
enfatiza a importância de todas as partes. 

3reimaginar o comportamento do cliente - Os 
líderes vencedores estão reimaginando mudanças 
rápidas nas atitudes do cliente e personalizando 

suas experiên cias usando técnicas de design e 
marketing. Para 89% dos líderes, a maior priori-
dade e o objetivo único dos negócios é melhorar 
a experiência do cliente. De fato, eles estão mais 
focados nisso do que em qualquer outro objetivo, 
incluindo o lançamento de novos produtos e ser-
viços, a entrada em novas regiões e crescimento 
no mercado. 

4Fazer curadoria de dados que "pensam" 
e "agem" – 85% dos líderes cultivam e fazem 
curadoria de uma grande quantidade de dados, 
transformando ideias em ações. Rapidamente, 
eles integram tecnologias de "pensamento", como 
IA e automação. Assim, usam também robótica e 
modelos de inteligência artificial para repensar 
processos e fluxos de trabalho. 

5Criar um ambiente de aprendizado expo-
nencial – Quase 90% dos entrevistados usam self 
learning para implementar uma cultura de apren-
dizado exponencial, humano e mecânico, em toda 
a organização. Os sistemas de inteligência artificial 
e computação cognitiva baseados em deep learning 
usam combinações de processamento algorítmico, 
linguagem natural e recursos de machine learning 
para permitir que pessoas e máquinas interajam 
mais naturalmente. 

6Promover uma cultura de inclusão – Por fim, 
as empresas líderes são inclusivas com seus funcio-
nários, redes de parceiros e clientes e, ao mesmo 
tempo, geram experiências personalizadas para 
todos. Eles sabem que a diversidade da força de 
trabalho é chave. 96% dos principais executivos da 
amostra compartilham sua visão corporativa para 
unir e inspirar funcionários. Eles entendem que 
movimentos disruptivos só podem ser alcançados 
compartilhando uma visão forte, única e criando 
uma organização engajada e inspirada (AI/IBM).

Veja os 6 segredos vencedores 



Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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 identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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TF 60 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF 35.550.012/0001-74  -  NIRE 35.235.714.452

Alteração de Contrato Social para Transformação do Tipo Jurídico de Sociedade Limitada
para Sociedade por Ações

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados, a saber: A. Toledo Ferrari Constru-
tora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Hungria nº 620, 10º andar, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.485.016/0001-92, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.216.958.970, neste
ato representada por seus administradores, o Sr. Cid Vinhate Ferrari Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG n° 9.821.446-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n° 064.457.248-50, com endereço comercial
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria nº 620, 10º andar, Jardim Europa, CEP 01455-000; e o Sr.
José Eduardo Toledo Ferraz, abaixo denominado; e B. José Eduardo Toledo Ferraz, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Cédula de Identidade RG nº 13.129.456-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 135.353.558-42, com endere-
ço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria nº 620, 10º andar, Jardim Europa, CEP 01455-
000; únicos sócios representando a totalidade do capital social da TF 60 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., socieda-
de empresária limitada, com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria nº 620, Jardim
Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.550.012/0001-74, com seus atos constitutivos arquivados na
JUCESP sob o NIRE 35.235.714.452, doravante denominada simplesmente “Sociedade”. Resolvem, de mútuo e comum
acordo, alterar o contrato social da Sociedade, conforme os termos, cláusulas e condições que mutualmente se outorgam,
aceitam e cumprem, a saber: 1. Tendo em vista atender melhor aos interesses sociais, foi aprovada a transformação do tipo
jurídico da sociedade, de Sociedade Empresária Limitada em Sociedade por Ações, nos termos dos artigos 1.113 a 1.115 da
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), e, supletivamente, os artigos 220 a 222 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), passando a Companhia a ser regida de acordo com os termos e con-
dições previstos na Lei nº. 6.404/76, e suas alterações posteriores. 2. Em razão da transformação do tipo jurídico aprovada
acima: (a) a Companhia passa a denominar-se “TF 60 Empreendimento Imobiliário S.A.”, continuando a operar com os
mesmos ativos e passivos, atendidas as exigências legais de natureza fiscal e contábil, não sofrendo qualquer solução de
continuidade na totalidade dos seus negócios, ficando expressamente assegurado os direitos de credores e terceiros, sem
distinção; e; e a) o capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no valor total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), passa a ser dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada uma, por meio da conversão direta de uma quota social para cada ação ordinária, distribuídas entre
os acionistas na mesma proporção das quotas anteriormente detidas por eles, nos termos do Anexo I. 3. Ainda em decorrên-
cia da transformação do tipo jurídico, foram eleitos os membros da Diretoria, para exercer um mandato de três anos, inclusi-
ve até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social
a encerrar-se em 31.12.2023, da seguinte forma: (a) o Sr.  Cid Vinhate Ferrari Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Cédula de Identidade RG n° 9.821.446-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n° 064.457.248-50, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor, sem designação específica ; (b) o Sr.
Carlos Eduardo Toledo Ferraz, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.711.668-3
(SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 104.163.548-66, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, para o cargo de Diretor, sem designação específica; e (c) Jose Eduardo Toledo Ferraz, brasileiro, casado, enge-
nheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.129.456-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 135.353.558-42,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor, sem designação específica,
todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria nº 620, 10º andar, Jardim
Europa, CEP 01455-000. Os Diretores ora nomeados tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos
Termos de Posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria da Companhia, conforme o Anexo I (A),
declarando não estarem impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos. 3.1. Foi estabelecida pelos presentes, ainda, que oportunamente será definida o valor da
remuneração global anual para os membros da Diretoria. 4. Os acionistas decidem pela não instalação do Conselho Fiscal
neste exercício social. 5. Ainda em decorrência da transformação do tipo jurídico da Companhia, foi aprovada a redação de
seu Estatuto Social já contemplando as alterações acima aprovadas que, assinado e rubricado pelos presentes, passa a
fazer parte integrante do presente instrumento como Anexo II. 6. Por fim, fica a Diretoria eleita nesta data, devidamente auto-
rizada a praticar todos os atos necessários à formalização da transformação aqui aprovada, bem como preenchimentos de
livros e cadastros. E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias, de um
só teor e efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo indicadas. São Paulo, 13 de janeiro de 2020. Toledo Ferrari
Construtora e Incorporadora Ltda. Cid Vinhate Ferrari Filho / Jose Eduardo Toledo Ferraz. Visto do Advogado: Daniel Ar-
mando E. Ribeiro - OAB/SP 170.145. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Certifico o registro sob nº 76.372/20-0 e
sob nº NIRE 3530054906-6 em 10.02.2020. Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral. Estatuto Social da TF 60 Empreen-
dimento Imobiliário S.A. CNPJ/MF 35.550.012/0001-74 - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Objeto Social e Pra-
zo De Duração - Artigo 1º A Companhia denomina-se TF 60 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., (“Companhia”), e é
uma sociedade anônima, regendo-se pelos termos deste Estatuto Social, com a observância das disposições constantes da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, e supletivamente nas omissões pela Lei n° 10.406, de 10
de janeiro de 2002. Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria,
nº 620, Jardim Europa, CEP 01455-000. § Único Por deliberação da maioria da Diretoria, poderá a Companhia abrir, manter
e fechar filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, obedecidas as dispo-
sições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 3º A Companhia tem como objeto social: (a) aluguel de imóveis próprios; (b)
planejamento, promoção, e desenvolvimento sob o regime de incorporação imobiliária nos termos da Lei 4.591/64, compre-
endendo ainda, a aquisição dos imóveis para fins da incorporação a ser desenvolvida, a contratação de mão de obra, a
venda e a entrega das futuras unidades imobiliárias e o recebimento do preço decorrente da comercialização destas unida-
des; e (c) deter participação no capital social de outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. Artigo 4º O prazo de
duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital e das Ações - Artigo 5º O capital social, totalmente subs-
crito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordi-
nárias, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. § 1º Cada ação ordinária confere, a seu titular, direito a um voto
nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. § 2º A propriedade das ações de emissão da Companhia será
comprovada pela devida inscrição do nome do titular no livro de “Registro de Ações Nominativas”, sendo vedada a emissão
de certificados. Artigo 6º Os acionistas terão preferência para a subscrição de ações nos aumentos do capital social, confor-
me definido na Lei nº 6.404/76, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias contados da publicação da ata da respectiva Assem-
bleia Geral, respeitada a mesma espécie e classe de ações, e na proporção das que possuírem. Capítulo III - Da Assem-
bleia Geral - Artigo 7º A Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a Lei e o Estatuto Social, constitui órgão
deliberativo da Companhia, com poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia, e tomar as
resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 8° A Assembleia Geral realizar-se-á na sede
social: (a) Ordinariamente, 1 (uma) vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a desti-
nação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, e eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal,
quando for o caso; e aprovar a correção da expressão monetária do capital social; (b) Extraordinariamente, sempre que os
interesses e os dispositivos da lei e do Estatuto Social o exigirem. Artigo 9° A Assembleia Geral será convocada por qual-
quer Diretor, precedida dos anúncios e publicações dos documentos previstos em lei, nos termos e prazos por ela estabele-
cidos. Independentemente das formalidades previstas em lei quanto à publicação dos anúncios de convocação, será consi-
derada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da
Lei nº 6.404/76. Artigo 10 A Assembleia Geral será instalada e, presidida por qualquer outro membro da Diretoria que estiver
presente e que, se o caso, se for escolhido pelos acionistas. O presidente da Assembleia Geral indicará o secretário da
mesa. § Único As Assembleias Gerais serão instaladas em primeira convocação com a presença de acionistas titulares de,
pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, e, caso não alcançado
este quórum, serão instaladas em segunda convocação, no mesmo local e em pelo menos 5 (cinco) dias contados da data
marcada para a primeira convocação, com qualquer número de acionistas. Artigo 11 Dos trabalhos e deliberações da As-
sembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata
tirar-se-ão certidões ou cópias autênticas, para os fins legais. § 1º A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos
ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, desde que (i) os do-
cumentos ou propostas submetidos à Assembleia Geral, assim como as declarações de voto ou dissidência, referidos na
ata, sejam numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na Com-
panhia; e (ii) a mesa, a pedido de acionista interessado, autentique exemplar ou cópia de proposta, declaração de voto ou
dissidência, ou protesto apresentado. § 2º Não sendo a ata lavrada na forma permitida no Parágrafo Primeiro acima, poderá
ser publicado apenas o seu extrato, com sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas. Artigo 12
Os acionistas poderão se fazer representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano,
desde que seja acionista, Diretor da Companhia ou advogado, nos termos do § 1° artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devendo o
respectivo instrumento de mandato ser protocolado na sede da Companhia, até 48 (quarenta e oito) hora antes da data da
respectiva Assembleia Geral. Artigo 13 Somente poderão tomar parte da Assembleia Geral os acionistas cujas ações este-
jam registradas em seu nome, no livro próprio, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da Assembleia Geral. Artigo 14
Todas as deliberações em sede da Assembleia Geral da Companhia serão aprovadas pelo voto afirmativo de acionistas re-
presentando a maioria absoluta das ações com direito a voto de emissão da Companhia, exceto quando diversa e expressa-
mente previsto em Acordo de Acionistas, neste Estatuto Social ou quando a Lei nº 6.404/76 exigir maior quórum, hipótese em
que o quórum exigido pela Lei nº 6.404/76 ou previsto em Acordo de Acionistas, neste Estatuto Social será aplicado. Inde-
pendentemente de sua participação, o acionista remisso não poderá exercer seu direito de voto nas assembleias gerais com
relação às ações cuja integralização estiver em mora, sendo certo, ainda, que, para fins do cômputo dos quóruns de aprova-
ção, tais ações cuja integralização estiver em mora não serão consideradas. § 1º As deliberações da Assembleia Geral so-
bre as seguintes matérias exigirão sempre a aprovação de acionistas representando, pelo menos, 75% (setenta e cinco por
cento) do capital social votante da Companhia: (a) grupamento, conversão, resgate, reembolso, amortização ou recompra
de Ações ou de quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações, ou mudanças nas condições aplicáveis a resgate,
amortização ou recompra de Ações ou valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia; (b) toda e qualquer opera-
ção de incorporação, cisão ou fusão envolvendo a Companhia, incluindo operações de incorporação de ações ou conferên-
cia (drop down) de ativos e passivos envolvendo a Companhia; (c) mudança de tipo societário da Companhia, início ou tér-
mino de dissolução, falência, liquidação ou extinção da Companhia, a confissão de falência e o pedido de recuperação judi-
cial ou extrajudicial; (d) alteração do dividendo obrigatório, alteração das disposições a respeito da política de dividendos da

Companhia previstas neste Estatuto Social; e (e) alterações de qualquer disposição deste Estatuto Social que alterem (a) o
objeto social; (b) as matérias sujeita à aprovação qualificada dos Acionistas; e (c) as regras composição e funcionamento da
Diretoria da Companhia. § 2º O exercício do direito de voto nos casos especiais de condomínio, Acordo de Acionistas, usu-
fruto e de ações empenhadas ou alienadas fiduciariamente, fica sujeito às exigências da Assembleia Geral. § 3º Não poderá
participar da Assembleia, o acionista com direitos sociais suspensos. Artigo 15 O acionista não poderá votar nas delibera-
ções relativas a laudo de avaliação dos bens como que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como
administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular ou em que tiver interesse conflitante.
Capítulo IV - Da Administração da Companhia - Artigo 16 A Administração da Companhia compete a uma Diretoria com-
posta por até 03 (três) Diretores, sem designação específica, sendo todos, pessoas naturais e físicas, residentes no País,
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de no máximo 3 (três) anos, admitidas reeleições. § 1º
Os membros da Diretoria permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos diretores eleitos, estendendo-se o pra-
zo de gestão até esse momento. § 2º Em caso de vacância de qualquer dos cargos de Diretor, nesse caso entendido o
afastamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, deverá ser convocada Assembleia Geral, dentro de 30 (trinta) dias da data
de tal ocorrência, ocasião em que será eleito novo membro cujo prazo de mandato estender-se-á até o final do prazo de
mandato inicial dos Diretores substituídos. § 3º Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, ficará
esta sem efeito, salvo em caso de justificação apresentada pelo membro eleito e aceita pela Diretoria. Artigo 17 Os mem-
bros da Diretoria ficam investidos dos mais amplos e gerais poderes para praticar todos e quaisquer atos necessários ou
convenientes à administração da Companhia e representa-la, em juízo ou fora dele, perante as autoridades governamentais
e terceiros em geral, assinando todos e quaisquer documentos, observando as disposições dos parágrafos desta cláusula.
Artigo 18 Todo e qualquer documento que importe em qualquer responsabilidade ou obrigação da Companhia, incluindo
escrituras, contratos, notas promissórias, contratos de câmbio, cheques, ordens de pagamento e outros documentos não
especificados, serão obrigatoriamente assinados: (a) por 02 (dois) Diretores, sempre em conjunto; ou (b) por 01 (um) procu-
rador, devidamente constituído nos termos do presente Estatuto Social, em conjunto com 01 (um) diretor da Companhia.
Artigo 19 As procurações outorgadas em nome da Companhia o serão exclusivamente pela assinatura conjunta de 02
(dois) Diretores, com prazo não superior a 1 (um) ano, especificando com precisão os poderes conferidos e os limites de
utilização, com exceção de procurações ad judicia que poderão ter prazo de vigência superior a 1 (um) ano. É vedado o
substabelecimento em procuração outorgada com poderes ad negotia. Artigo 20 O exercício do cargo de Diretor independe
da prestação de caução. Artigo 21 Os Diretores farão jus ao recebimento de remuneração mensal, em montante a ser esta-
belecido mediante deliberação dos Acionistas representando, pelo menos, a maioria absoluta do capital social, e será levada
à conta de despesas gerais da Companhia. Artigo 22 Os Diretores reunir-se-ão mensalmente, até o dia 5 (cinco) de cada
mês, na sede social, para deliberar acerca (i) dos relatórios mensais individuais dos diretores; (ii) das atividades que serão
desempenhadas pelos diretores, em nome da Companhia, no mês seguinte à reunião; e (iii) de outros assuntos relativos à
administração da Companhia. § 1º Os avisos de convocação indicarão a ordem do dia e deverão ser entregues aos mem-
bros da Diretoria com 10 (dez) dias, no mínimo, de antecedência, dispensada a observância dessa formalidade quando a
reunião contar com a presença da totalidade dos membros da Diretoria. Os avisos serão enviados aos Diretores por carta
registrada ou protocolada. § 2º Para fins do disposto no caput deste Artigo, cada um dos Diretores deverá apresentar relató-
rio das atividades que desempenhou em nome da Companhia no mês anterior à reunião, contendo relação completa de todo
e qualquer ato por ele praticado, incluindo natureza e valor. Artigo 23As reuniões serão instaladas com a presença de, no
mínimo, 2 (dois) Diretores. Artigo 24 As deliberações em reunião da diretoria serão tomadas por maioria dos votos de seus
membros, cabendo 1 (um) voto para cada diretor, e deverão ser transcritas em livro próprio, assinadas por todos os mem-
bros presentes, devendo ser arquivadas no Registro do Comércio aquelas que contiverem deliberação destinada a produzir
efeitos perante terceiros. Artigo 25 São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os
atos de qualquer diretor, procurador ou funcionário, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações
estranhas ao objeto social, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral. Artigo 26 Fica designado
como responsável técnico perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP o
Sr. José Eduardo Toledo Ferraz, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.129.456-
8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 135.353.558-42, inscrito no CREA/SP sob o nº. 5060117772, residente e domicilia-
do na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 620, 10º andar, Jardim Europa, CEP 01455-000. Capítu-
lo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 27 A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e igual
número de suplentes, o qual funcionará apenas nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido de acionistas na forma
da Lei. § 1º Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no País, legalmente qualificadas, serão eleitos
pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, a pedido de acionistas, com mandato até a primeira Assembleia
Geral Ordinária que se realizar após a eleição. § 2º Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração que
lhes for fixada em Assembleia Geral, durante o período em que o órgão funcionar e enquanto estiverem no efetivo exercício
das funções. § 3º O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis as funções
de seus membros. Capítulo VI - Do Exercício Social, Do Balanço e dos Lucros - Artigo 28 O ano social terá início em 1º
de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 29 Ao fim de cada exercício social será levantado o Balanço
Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, previstas no artigo 176 da lei 6.404/76, sendo que, dos resultados apurados,
serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social
sobre o Lucro, e o lucro remanescente terá a seguinte destinação, ressalvado o disposto no Parágrafo Primeiro a seguir: (a)
5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, a
reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital
de que trata o art. 182, § 1°, da Lei n° 6.404/76, exceder 30% (trinta por cento) do capital social; (b) 1% (um por cento) do
lucro líquido, ajustado nos termos do art. 202 da Lei n° 6.404/76, serão distribuídos aos acionistas a título de dividendo obri-
gatório; e (c) o saldo ficará à disposição da Assembleia Geral que decidirá, por voto afirmativo da maioria do capital social,
sua destinação, podendo, inclusive, mantê-lo em uma das contas de reserva previstas nos artigos 194 a 197 da Lei 6.404/
76. Artigo 30 A Companhia poderá levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, por deliberação da Assembleia
Geral, por voto afirmativo da maioria do capital social e havendo lucros em tais balanços, poderá haver distribuição de divi-
dendos, observadas as disposições legais. Artigo 31 Ainda por deliberação da Assembleia Geral, por voto afirmativo da
maioria do capital social, poderão ser declarados dividendos intermediários, ou juros sobre o capital próprio, à conta de lu-
cros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral, trimestral ou mensal. Artigo 32 O
valor dos juros pagos ou creditados aos acionistas no exercício, a título de remuneração do capital próprio, será diminuído
do montante dos dividendos, inclusive do obrigatório, a serem pagos, nos termos deste artigo. Artigo 33 O dividendo será
pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e,
em qualquer caso, dentro do exercício social. Artigo 34 A ação para haver dividendos prescreve em 3 (três) anos, contados
da data em que tenham sido postos à disposição do acionista. Reverterão em favor da Companhia, os dividendos prescritos
na forma da lei. Artigo 35 A Assembleia Geral poderá ainda, mediante proposta da Diretoria e desde que não haja oposição de
qualquer acionista presente, deliberar sobre a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório ou ainda sobre a retenção de todo
o lucro líquido, nos termos previstos no artigo 202 da Lei 6.404/76. Capítulo VII - Da Liquidação da Companhia - Artigo 36 A
Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a for-
ma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus
membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo VIII - Dos Casos Omissos - Artigo 37 O presente Estatuto
Social rege-se pelas disposições da Lei nº 6.404 de 15.12.1976, alterada pelas Leis nº 9.457 de 5.5.1997, e nº 10.303 de
31.10.2001. Capítulo IX - Da Resolução de Conflitos - Artigo 38 Todos e quaisquer conflitos, disputas ou controvérsias decor-
rentes do presente Estatuto Social, assim como no Acordo de Acionistas ou de qualquer modo a eles relacionados, inclusive
quanto à sua interpretação, validade ou extinção (“Disputa”) serão submetidas à arbitragem (“Arbitragem”). § 1º A Arbitragem
será regida de acordo com as regras do Regulamento da Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo (FIESP), ficando a
FIESP responsável pela administração do procedimento arbitral. Caso o Regulamento de Arbitragem da FIESP seja omisso em
qualquer aspecto não compreendido nesta cláusula compromissória, os acionistas desde já concordam em aplicar supletiva-
mente, e nessa ordem, as leis procedimentais brasileiras previstas na Lei nº 9.307/96 e no Código de Processo Civil brasileiro.
§ 2º Caso surja eventual controvérsia entre os acionistas, qualquer deles poderá notificar os demais acionistas, envolvidos na
controvérsia (“Notificação Arbitral”), reconhecendo a sua existência e iniciando as negociações para sua solução. Caso a con-
trovérsia não seja sanada em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Notificação Arbitral, poderá ela ser submetida
à arbitragem, observados os termos deste Capítulo XI. A Arbitragem, porém, poderá versar sobre todas as questões submetidas
ao Tribunal Arbitral pelos acionistas, não ficando limitada exclusivamente à questão objeto da Notificação Arbitral. § 3º A institui-
ção da arbitragem e seu processamento deverão seguir as regras dispostas no Regulamento da FIESP. Caberá ao Tribunal
Arbitral decidir nos casos de omissão e divergência. § 4º O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) Árbitros (separadamente
denominado “Árbitro” ou, em conjunto, “Árbitros”), devendo um ser indicado pelo(s) requerente(s) da Arbitragem e o outro,
pelo(s) requerido(s), sendo que os 2 (dois) primeiros Árbitros deverão indicar o terceiro, que atuará como presidente do Tribunal
Arbitral. No caso de arbitragem de múltiplas partes, as partes integrantes do mesmo polo no processo indicarão de comum
acordo um árbitro, observando-se o estabelecido no Regulamento. Os acionistas reconhecem que os Árbitros serão os únicos
competentes para ordenar quaisquer medidas cautelares ou urgentes que se fizerem necessárias depois de iniciada a arbitra-
gem na forma do Regulamento da FIESP, obrigando-se, desde já, a cumprir imediatamente o que vier a ser determinado pelos
Árbitros. § 5º A sede da Arbitragem será a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e o idioma da arbitragem será o português.
- § 6º O laudo arbitral será considerado final e definitivo e obrigará os acionistas, na forma da lei, que desde já renunciam ex-
pressamente a qualquer forma de recurso contra o laudo arbitral, mantidos os direitos relativos ao pedido de esclarecimentos
(art. 30 da Lei nº 9.307/96) e eventual propositura de ação judicial de declaração de nulidade de laudo arbitral (art. 33 da Lei nº
9.307/96). § 7º Independentemente do disposto acima, qualquer dos acionistas poderá recorrer ao Poder Judiciário exclusiva-
mente nos casos abaixo determinados, sem que tal conduta seja considerada como ato de renúncia à Arbitragem como único
meio de solução de controvérsias escolhido pelas Partes: (i) para execução específica prevista neste Estatuto Social; (ii) para
assegurar a instituição da Arbitragem; (iii) para obter medidas cautelares de proteção de direitos previamente à constituição do
Tribunal Arbitral; e (iv) para execução de qualquer decisão do Tribunal Arbitral, incluindo, mas não se limitando, ao laudo arbitral;
(v) para pleitear eventual nulidade da sentença arbitral. Para tanto, os acionistas desde já elegem o Foro da Comarca da São
Paulo, Estado de São Paulo, como exclusivamente competente para analisar e julgar essas questões, com expressa renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. § 8º A responsabilidade pelo pagamento das custas da arbi-
tragem será determinada em conformidade com o Regulamento de FIESP ou pelo Tribunal Arbitral. § 9º Para os efeitos do
art. 109, § 3º, da Lei nº 6.404/76, considerar-se-ão vinculados à cláusula arbitral todos os acionistas da Companhia, sendo
condição para a aquisição ou subscrição de ações de sua emissão a adesão, formalmente manifestada pelo interessado, à
cláusula arbitral prevista neste instrumento. Capítulo X - Disposições Gerais - Artigo 39 As ações de emissão da Compa-
nhia encontram-se vinculadas a Acordo de Acionistas, arquivado na sede da Companhia, cabendo à administração da Com-
panhia abster-se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos documentos e ao Presidente da Assem-
bleia Geral abster-se de computar os votos lançados em desacordo com as suas disposições.

Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) nº 08.503.611/0001-64 - NIRE nº 35300200675
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária 2020

Ficam convocados os Srs. Acionistas da empresa Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio para se
reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às 09h00 do dia 12/03/2020 e em 2ª convocação
às 09h30 do dia 12/03/2020, com qualquer número de acionistas presentes, na sede da Companhia sito na
Travessa Esparta, 60, Parque das Nações, Santo André/SP - CEP: 09210-110; a fim de discutir e delibe-
rar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras, referente ao ano findo de 2019; 2) Deliberar sobre a destinação do resulta-
do do exercício 2019; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei
nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, referente ao exercício encerrado em 31/12/2019.
Santo André, 20 de fevereiro de 2020. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.                       (20, 21 e 22)

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO 
E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEPACO

CNPJ/MF nº 60.961.422/0001-55
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital fi cam convocados os senhores representantes das entidades associadas mencionadas no 
artigo 4º do Estatuto Social do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – SEPACO, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
próximo dia 11 de março de 2020, à Rua Vergueiro nº 4210, anfi teatro (S2), Vila Mariana, São Paulo/
SP, às 11h (onze horas), em primeira convocação, com a presença das associadas que representem, no mínimo, 
metade mais um do total de votos, e, em segunda convocação, com qu alquer número dos presentes, havendo entre 
uma e outra o prazo de 30 (trinta) minutos, consoante disposição contida no artigo 11º, inciso I, letra b, do Estatuto 
Social, devendo ser observada a seguinte ordem do dia: A) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao 
Balanço Patrimonial do Exercício de 2019; B) Aprovação do Balanço referente ao exercício de 2019 apresentado 
pelo Conselho de Administração, C) Destinação do Resultado. São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.

JERÔNIMO JOSÉ GARCIA RUIZ - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

TF Realty 36 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. - CNPJ nº 35.633.169/0001-63 - NIRE nº 35235729972 - Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária. Data, Hora e Local: 05 de fevereiro de 2020, às 11:00 horas, na sede social. Presença: Totalidade do capital 
social. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Toledo Ferraz; Secretário: José Eduardo Toledo Ferraz. Deliberações tomadas por unanimidade 
de conformidade com a Ordem do Dia: 1. aprovação da outorga e formalização, pela Sociedade, no âmbito da 2ª emissão privada de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da Toledo Ferrari Patrimonial S.A., CNPJ 
nº 30.589.935/0001-16, todas nominativas e escriturais, no montante total de R$ 25.000.000,00, das seguintes garantias: (a) alienação 
fiduciária da totalidade das quotas de emissão da Sociedade de titularidade da TF Patrimonial e de José Eduardo; (b) alienação fiduciária 
do imóvel objeto das matrículas nºs 195.355, 195.356, 195.357, 195.358, 195.371, 195.372, 195.373 e 195.374 do 4º Oficial de Registro 
de Imóveis da Cidade de São Paulo/SP; e (c) cessão fiduciária dos recebíveis decorrentes da exploração do Imóvel, que nesta data, 
decorrem do Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial, celebrado em 01.03.2018, conforme aditado em 
27.12.2018 e 14.01.2020, com o Banco C6 S.A., CNPJ nº 31.872.495/0001-72, na qualidade de locatário. 2.  aprovação da emissão das 
Debêntures, com as seguintes características e condições: (i) Valor Total da Emissão: Até R$ 27.000.000,00 , na data de emissão. (ii) 
Quantidade de Debêntures: 270 Debêntures. (iii) Valor Nominal Unitário: R$ 100.000,00, na data de emissão. (iv) Conversibilidade, 
Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão TF Patrimonial. As Debêntures serão emitidas 
sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. (v) Prazo: As debêntures terão prazo de 3.651 dias a contar 
da data de emissão, vencendo-se em 12 de fevereiro de 2030. (vi) Atualização Monetária: O valor nominal unitário das Debêntures 
não será atualizado monetariamente. (vii) Remuneração: Sobre o valor nominal unitário das Debêntures ou saldo do valor nominal 
unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, a contar da data de sua integralização, correspondentes à 
variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, acrescida de spread 
de 2% ao ano, base 252 dias úteis. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis 
decorridos, incidente sobre o valor nominal unitário das Debêntures ou sobre o saldo do valor nominal unitário das Debêntures desde a 
data de integralização ou da data de pagamento da Remuneração, conforme aplicável, imediatamente anterior, até a data do seu efetivo 
pagamento, conforme fórmula a ser definida na escritura de emissão de Debêntures. (viii) Pagamento da Remuneração: Os valores 
devidos a título de remuneração serão pagos em parcelas mensais e sucessivas, de acordo com os valores e datas a serem definidos na 
Escritura de Emissão de Debêntures. (ix) Amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário  das Debêntures será amortizado em parcelas 
mensais e sucessivas, de acordo com as datas a serem definidas  na Escritura de Emissão de Debêntures. (x) Operação Estruturada: Os 
créditos imobiliários decorrentes da emissão das Debêntures servirão de lastro para a emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da 137ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“CRI”), sendo certo que os CRI serão objeto de oferta pública de distribuição 
com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009.  Encerramento: Esta ata 
foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. JUCESP nº 77.180/20-3 em 11.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - CNPJ nº 30.589.935/0001-16 - NIRE nº 35300537181 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 
Data, Hora e Local: 05 de fevereiro de 2020, às 10:00 horas, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
Carlos Eduardo Toledo Ferraz; Secretário: José Eduardo Toledo Ferraz. Deliberações tomadas por unanimidade de conformidade com a 
Ordem do Dia: 1. aprovação da emissão das Debêntures, com as seguintes características e condições: (i) Valor Total da Emissão: Até 
R$ 27.000.000,00, na data de emissão. (ii) Número de Séries: A emissão será realizada em série única. (iii) Quantidade de Debêntures: 
270 Debêntures. (iv) Valor Nominal Unitário: R$ 100.000,00, na data de emissão. (v) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures 
serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e 
escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. (vi) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real. (vii) Garantias: 
Para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais ou acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser 
assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, as Debêntures contarão com a: (a) alienação fiduciária 
da totalidade das quotas de emissão da TF 36; (b) alienação fiduciária do imóvel objeto das matrículas nºs 195.355, 195.356,  195.357, 
195.358, 195.371, 195.372, 195.373 e 195.374, do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo/SP ; e (c) cessão fiduciária 
dos recebíveis decorrentes da exploração do Imóvel que, nesta data, decorre do Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel 
não Residencial, celebrado em 01 de março de 2018, conforme aditado em 27.12.2018 e 14.01.2020, entre a Nove de Julho Jardins 
Empreendimentos SPE Ltda, Sigam Participações e Administração de Bens Ltda., Itamar Heráclio Goés Silva e TF 36, e, na qualidade de 
locadoras, e o Banco C6 S.A., CNPJ nº 31.872.495/0001-72, na qualidade de locatário. Adicionalmente, a Companhia deverá constituir, na 
data de integralização das Debêntures, um fundo de reserva a ser utilizado, caso necessário, para pagamento das obrigações garantidas 
no âmbito dos CRI, sendo certo que o Fundo de Reserva deverá corresponder, a todo e qualquer momento, até o cumprimento integral 
das obrigações assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, ao 
montante equivalente ao valor das 2 últimas parcelas vencidas das Debêntures (amortização de principal e remuneração). (viii) Data de 
Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 3.651 dias contados da data emissão, vencendo em 12 de fevereiro de 2030. 
(ix) Colocação: A distribuição das Debêntures será privada, sem a intermediação ou esforço de venda de instituições integrantes do 
sistema de distribuição de valores mobiliários. (x) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado 
monetariamente. (xi) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, a contar da data de sua integralização, correspondentes à variação acumulada de 100% 
das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas naforma percentual ao ano, base 252 
dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, acrescida de spread de 2% ao ano, base 252 dias 
úteis. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidente sobre o 
Valor Nominal Unitário das Debêntures ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures desde a data de integralização ou da 
data de pagamento da Remuneração, conforme aplicável, imediatamente anterior, até a data do seu efetivo pagamento, conforme a fórmula 
a ser definida na Escritura de Emissão de Debêntures. (xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração: Os valores devidos a título 
de Remuneração serão pagos em parcelas mensais e sucessivas, de acordo com os valores e datas a serem definidos na Escritura de 
Emissão de Debêntures. (xiii) Amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário  das Debêntures será amortizado em parcelas mensais 
e sucessivas, de acordo com as datas a serem definidas  na Escritura de Emissão de Debêntures. (xiv) Operação Estruturada: Os 
créditos imobiliários decorrentes da emissão das Debêntures servirão de lastro para a emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da 137ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“CRI”), sendo certo que os CRI serão objeto de oferta pública de distribuição 
com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009. (xv) Resgate Antecipado 
Facultativo e Amortização Extraordinária Facultativa: A Companhia não poderá realizar o resgate antecipado facultativo total ou a 
amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures em circulação anteriormente ao decurso do prazo de 24 meses contado 
da primeira data de integralização das Debêntures. Após o decurso do prazo previsto acima, ou seja, a partir do 25º mês, inclusive a 
contar da primeira data de integralização das Debêntures, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado 
facultativo total ou a amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures em circulação, na forma a ser definida na Escritura 
de Emissão de Debêntures, mediante o pagamento de multa de pré-pagamento, cujas taxas serão definidas na Escritura de Emissão 
de Debêntures: (xvi) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos 
previstos na Escritura de Emissão de Debêntures. 2. aprovação da outorga e formalização, pela Companhia, da Garantia. Encerramento: 
Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. JUCESP nº 77.179/20-1 em 11.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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10 principais direitos 
dos titulares previstos 

na LGPD 
Com as ferramentas 
para coletar e 
processar dados se 
tornando cada vez 
mais poderosas, é 
apenas uma questão 
de tempo olharmos 
para a Lei Geral de 
Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) 
como um momento 
marcante na história

A LGPD foi apro-
vada em agosto 
de 2018 e deverá 

entrar em vigor em ou-
rubvro. O intuito da Lei, 
como o próprio nome diz, 
é regulamentar o uso de 
informações pessoais 
por empresas e pelo po-
der público. Como ponto 
de partida, é importante 
mencionar que um dado 
pessoal é qualquer infor-
mação referente a um 
indivíduo. Pode ser uma 
informação profissional 
(local de trabalho, sa-
lário), de identificação 
(nome, documento), 
física (altura, sexo, ida-
de, doenças), geográfica 
(endereço, localização), 
relacionada a hábitos 
(leitura, compras), etc. 

Não é novidade que a 
exploração dos dados 
pessoais como modelo 
de negócio de muitas 
empresas impacta dire-
tamente no cotidiano dos 
donos da informação. 
Eles podem ser utiliza-
dos para a personali-
zação de ofertas, para 
traçar perfis comporta-
mentais utilizados para 
análise de crédito, para 
a seleção em uma vaga 
de emprego e até para 
a variação do preço de 
plano de saúde conforme 
o histórico de compra de 
medicamentos por um 
determinado indivíduo. 

Daqui para frente en-
tender como controlar 
e exigir os seus direitos 
será fundamental para 
garantir o cumprimento 
da norma. Confira abaixo 
os 10 principais direitos 
garantidos pela LGPD 
aos titulares dos dados 
pessoais: 
	 •	C o n f i r m a ç ã o  e 

acesso: Direito de 
solicitar a confirma-
ção da existência de 
tratamento e acesso 
aos seus dados pes-
soais através de infor-
mações claras sobre 
a origem dos dados, 
a  inexistência de 
registro, os critérios 
utilizados e a finali-
dade do tratamento. 

	 •	Correção: Direito de 
requerer a correção 
de dados incomple-
tos, inexatos ou de-
satualizados. 

	 •	Anonimização, blo-
queio ou eliminação: 
Direito de ter garan-
tida a desvinculação 
dos dados pessoais, 
de requerer a sus-
pensão temporária 
de qualquer opera-
ção de tratamento 
deles ou de solicitar 
a exclusão de um 
dado ou conjunto 
de dados pessoais, 
quando estes forem 
desnecessários, ex-
cessivos ou tratados 

em desconformidade 
com a LGPD. 

	 •	Portabilidade: Di-
reito de solicitar a 
transferência dos 
seus dados pessoais 
a outro fornecedor de 
serviço ou produto. 

	 •	Eliminação: Direito 
de pedir a eliminação 
dos seus dados pes-
soais tratados com o 
seu consentimento 
anterior. 

	 •	Revogação de con-
sentimento: Direito 
de manifestar, por 
procedimento gra-
tuito e facilitado, a 
revogação do seu 
consentimento em 
relação ao tratamen-
to de seus dados 
pessoais. 

	 •	Compartilhamen-
to: Direito de receber 
informações sobre as 
entidades públicas 
e privadas com as 
quais os seus dados 
pessoais são compar-
tilhados. 

	 •	Explicação: Direito 
de obter informação 
sobre a possibilidade 
e as consequências 
de não fornecer o seu 
consentimento sobre 
determinada opera-
ção de tratamento de 
seus dados pessoais. 

	 •	Oposição: Direito de 
se opor ao tratamento 
de seus dados pesso-
ais quando realizado 
em descumprimento 
à LGPD. 

	 •	Revisão de deci-
são automatizada: 
Direito de solicitar 
informações claras a 
respeito dos critérios 
e dos procedimentos 
utilizados para a to-
mada de decisão com 
base em tratamento 
automatizado de da-
dos pessoais que afe-
tem seus interesses, 
tais como decisões 
destinadas a definir 
seu perfil pessoal, 
profissional, de con-
sumo e de crédito ou 
ainda os aspectos de 
sua personalidade. 

É importante ressaltar, 
contudo, que, apesar 
do titular ter a possibi-
lidade de exercer seus 
direitos, conforme acima 
exposto, não existem 
direitos absolutos. Os 
dados pessoais poderão 
ser tratados sem a au-
torização do titular nos 
casos, por exemplo, que 
forem necessários para a 
execução de um contrato 
ou para o cumprimento 
de uma obrigação legal. 
Além disso, segredo co-
mercial e industrial pode 
ser uma justificativa para 
que a instituição não 
forneça os dados. 

De qualquer maneira, é 
notório que a LGPD não 
afetará apenas as empre-
sas que lidam com dados 
pessoais, mas também 
os próprios titulares dos 
dados. Ter consciência e 
controle de seus dados é 
uma questão, inclusive, 
de liberdade. 

(*) - É sócio do escritório Loeser, 
Blanchet e Hadad Advogados e 

responsável pela área de proteção 
de dados. 

(**) - É associada no escritório 
Loeser, Blanchet e Hadad Advogados 
e especialista em proteção de dados.

Richard Blanchet (*) e Denise Tavares (**)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS BATISTA, profissão: auxiliar técnico de enfer-
magem, estado civil: solteiro, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 16/09/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Batista e de Palmira 
Bella dos Santos. A pretendente: VANESSA PREZOTTO TENÓRIO, profissão: esteti-
cista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 
01/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ivo Beltrão 
Tenorio e de Cleonice de Souza Tenório.

O pretendente: PAULO DE OLIVEIRA LUDUVICO, profissão: técnico de enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Machados, PE, data-nascimento: 01/10/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel José Luduvico 
e de Severina Aurora de Oliveira Luduvico. A pretendente: GISELE BURATTO, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-
-nascimento: 10/01/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Arnaldo Buratto e de Ema Buratto.

O pretendente: THIAGO DA SILVA NASCIMENTO, profissão: fisioterapeuta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 21/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Nascimento 
e de Maria Angelica da Silva Nascimento. A pretendente: CAROLINA PARMEGIANI 
JACOB, profissão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Mariana, SP, data-nascimento: 30/05/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexandre Jacob Neto e de Maria Helena Parmegiani Jacob.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: WESLEY ALVES BARBOSA, profissão: operário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Eliezer Alves Moreira e de Claudia Aparecida Barbosa. 
A pretendente: SIMONE SANTOS CARDOSO, profissão: podologa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eleilda Santos Cardoso.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Stael Bahiense de Araujo - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: FLÁVIO TOSHIAKI HORITA, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 26/08/1983, residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo, SP, filho de Luis Toshimitsu Horita e de Akemi Miura Horita. A 
pretendente: CAROLINA ASSIS CARVALHO, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 14/11/1986, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Octavio Francisco Diniz Carvalho e de Maria do 
Carmo de Andrade Assis Carvalho. Obs.: Cópia do edital para ser afixado no cartório de 
residência do contraente.

O pretendente: JOÃO MARIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 20/05/1965, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Emeliano Pereira de Oliveira e de Zenilda Barcelos de Oliveira. A 
pretendente: MARIA JOSÉ QUEIROZ ALVES, estado civil solteira, profissão eletricista, 
nascida em Granito, PE, no dia 25/02/1981, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Lino de Queiroz e de Maria Nazare Alves de Queiroz.

O pretendente: PAULO RICARDO GRANOZIO CHANQUET, estado civil solteiro, pro-
fissão publicitário, nascido nesta Capital, Vila Madalena, SP, no dia 16/05/1987, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Chanquet e de Margarete 
Granozio Chanquet. A pretendente: CIBELE DE CÁSSIA RIBEIRO DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão psicóloga, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 15/03/1997, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Ribeiro da Silva 
e de Valdirene de Cassia Rodrigues Ribeiro da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão segurança, 
nascido em Maceió, AL (Registrado no RCPN de Santana do Ipanema, AL), no dia 
28/03/1996, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Maria 
Givoneide da Silva. A pretendente: BRUNA FERREIRA SOARES, estado civil solteira, 
profissão cabeleireira, nascida em Santana do Ipanema, AL, no dia 25/09/1998, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Civanildo Oliveira Soares e de 
Claudineide Ferreira Amorim Soares.

O pretendente: ARLEY SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão educador físico, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 09/01/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Genildes Carvalho da Silva e de Gracimar Souza 
Ribeiro. A pretendente: TATIANE KATSUE YONAMINE, estado civil solteira, profissão 
nutricionista, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 12/11/1984, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Yonamine e de Kimiko Oba 
Yonamine.

O pretendente: LEONARDO LOPES FERNANDES, estado civil solteiro, profissão 
diretor, nascido em Varzelândia, MG, no dia 12/04/1991, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Noé Fernandes da Silva e de Francisca Lopes Cordeiro 
da Silva. A pretendente: MICHELLI LUIZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
empresária, nascida em Santo André, SP (2º Subdistrito), no dia 20/03/1992, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Benjamin Luiz dos Santos e de 
Vandira Pereira dos Santos.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE VILANIO FERREIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia 05/03/1993, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Souza Ferreira e de Ana Maria Vilanio 
da Silva. A pretendente: ANA CRISTINA GOMES NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão radióloga, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 25/05/1996, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Osvaldo do Nascimento e 
de Maria Betania Gomes de Sousa.

O pretendente: FÁBIO LOPES ROBLES, estado civil solteiro, profissão representante 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/11/1970, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Milton Lopes Robles e de Wilma Morais Lopes Robles. 
A pretendente: SANDRA REGINA FERRAZ, estado civil solteira, profissão representante 
comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/11/1964, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Spinelli Ferraz e de Celina Aparecida 
Pereira Ferraz.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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A empresa constatou 
que, mais do que o 
desenvolvimento da 

tecnologia em si, ter como 
foco a experiência do cliente 
é essencial para o sucesso do 
futuro negócio.

“De fato, é a coisa mais di-
fícil que a indústria automo-
bilística já enfrentou desde 
que as pessoas trocaram os 
cavalos por carros. Precisa-
mos que as pessoas confiem 
o bastante na nossa tecnolo-
gia para entrar no veículo e, 
depois, amem a experiência 
o bastante para voltar”, diz 
Jim Farley, presidente de 
Novos Negócios, Tecnologia 
e Estratégia da Ford, recém-
-nomeado diretor global de 
Operações. 

Segundo ele, nos próximos 
anos os veículos autônomos 
têm um enorme potencial 
para ajudar a expandir o 
acesso ao transporte, merca-
dorias e empregos em várias 
cidades. A Ford entendeu que 
o caminho para isso é criar 
um serviço além do software, 

Os veículos autônomos têm um enorme potencial para ajudar a 
expandir o acesso ao transporte, mercadorias 

e empregos em várias cidades.

Como os carros autônomos vão 
mudar a experiência do consumidor
A Ford continua avançando no seu plano de lançar em 2021 um serviço comercial de veículos 
autônomos, que já roda em fase de testes em várias cidades norte-americanas

capacidade de administrar 
uma frota apoiada em tec-
nologia e com alta taxa de 
utilização é outro aspecto 
crítico na criação de um 
serviço de carros autônomos 
confiável e eficiente.

Isso significa atender as 
expectativas dos clientes 
em relação à limpeza, ma-
nutenção, recuperação e 
durabilidade dos veículos 
para conquistar sua fideli-
dade. Além disso, é preciso 
saber programar a expansão 
do serviço, definindo onde e 
como ele será lançado para 
aperfeiçoar a experiência do 
cliente antes de ganhar escala 
nacional e global. “Operar 
em um número limitado de 
cidades nos permitirá definir 
o modelo de negócios, a ex-
periência do cliente e ter uma 
compreensão ampla das par-
cerias necessárias para lançar 
um serviço totalmente novo. 
Vencida essa etapa inicial, o 
avanço nas próximas cidades 
será muito mais fácil”, com-
pleta Jim Farley (AI/Ford).

que ofereça uma experiência 
centrada no cliente em cada 
passo da sua jornada.

Para liderar a Ford Autono-
mous Vehicle LLC, divisão de-
dicada a veículos autônomos, 
a empresa contratou Scott 
Griffith, ex-CEO da Zipcar, 
o maior serviço de comparti-
lhamento de carros dos EUA. 

“Scott está assumindo o 
papel crítico de liderar o 

desenvolvimento e a exe-
cução de nossa estratégia 
de entrada nesse mercado. 
Ele conhece os desafios de 
lançar um novo serviço de 
mobilidade com operações 
em larga escala, que envol-
vem uma mudança funda-
mental no comportamento 
do consumidor: a troca da 
propriedade do carro pelo 
seu compartilhamento”. A 

Cesar Moreno (*)

De um lado está o franqueador e os 
seus desafios para expandir o negócio, 
sem perder a essência e a qualidade. 

De outro está o franqueado, com 
suas apostas para o futuro e o desejo 
de empreender com segurança. Du-
rante anos, acompanhamos muitos 
problemas relacionados às franquias, 
sendo que a maioria dos casos relacio-
nava-se à falta de transparência e de 
alinhamento de expectativas entre as 
partes. Independentemente de discutir 
a necessidade ou não de uma nova lei, 
eu vejo com bons olhos o “novo marco 
das franquias”, sancionado pela Lei 
13.966/19.

Na prática, o mercado das franquias 
pode se beneficiar com as novidades 
trazidas pela nova Lei, sendo que as 

alterações relacionadas à circular de 
oferta de franquia são as que mais 
podem ajudar as partes, especialmente 
no tocante aos serviços oferecidos pelo 
franqueador, incorporação de inovação 
tecnológica e regras de concorrência 
territorial entre unidades próprias e 
franqueadas. 

A nova lei tem mais detalhes, prova-
velmente tomando por base os vários 
problemas originados das lacunas da 
lei anterior. A previsão de regras de 
transferência e sucessão, bem como a 
descrição de situações de penalidades 
e multas, a existência de cotas mínimas 
de compra e as condições para recusa 
de produtos e serviços ofertados pelo 
franqueador precisavam de mais aten-
ção e foram devidamente esclarecidos 
no texto novo.

Uma mudança importante é a ex-

clusão da taxa de caução, restando 
apenas a taxa inicial de filiação, também 
conhecida como taxa de franquia. Os 
critérios para sublocação do ponto 
comercial ao fraqueado também foram 
bem especificados, resolvendo antigas 
celeumas. 

Outro tema que ainda renderá bas-
tante discussão é a diferenciação que 
a lei faz entre contratos nacionais e 
internacionais, possibilitando a esco-
lha do foro para disputas judiciais ou 
mesmo o uso de arbitragem.

As novidades trazidas pela nova lei 
são interessantes e úteis. Resta agora 
analisar cuidadosamente cada uma 
das situações vis a vis das novas regras 
apenas para ter certeza da correta 
interpretação aplicável ao caso.

(*) - É advogado e sócio do escritório 
Braga & Moreno.

O novo marco das franquias
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ISO de inovação faz 
sentido para as empresas?

Venho estudando o 
universo da inovação 
há mais de cinco 
anos. Me vi imersa em 
dezenas de processos 
de Design Thinking, 
lançando mão de 
vários recursos para 
engajar as pessoas e 
criar novas ideias

Apesar de toda a em-
polgação do momento, 
a descontração das 

pessoas e aquela sensação 
maravilhosa de que é possível, 
a maior parte das ideias que 
ajudei a colocar nos post-its 
nunca saíram de lá. Elas sim-
plesmente viraram lixo alguns 
dias, semanas ou até meses 
depois. A frustração é gran-
de. Muitas vezes, há recursos 
financeiros disponíveis, gente 
disposta a fazer acontecer, 
capacidade técnica e tudo o 
que aparentemente julgamos 
necessário para colocar aque-
les insights geniais em prática. 

Mas, por algum motivo que 
eu simplesmente desconhe-
cia, nada daquilo era suficiente 
para transformar ideias em re-
sultados. Eu só não conseguia 
entender porquê! Foi quando 
conheci a ISO 56.002, de ges-
tão da inovação, que entendi 
exatamente o que faltava: 
processo! Em empresas de 
todos os portes e segmentos, 
são os processos que ditam 
o que será feito, quando, por 
quem, de que forma. Sem 
processos, ideias sensacionais 
simplesmente caem no limbo.
• A relutância - Confesso 

que, num primeiro mo-
mento, achei a proposta 
totalmente contraprodu-
cente. Sempre acreditei 
que inovação depende de 
ousadia, inconformismo e 
uma boa dose de rebeldia 
para desafiar o status quo. 
“Uma norma? Isso não 
faz o menor sentido!”, 
pensei. Essa reação não 
foi apenas minha, mas de 
muitas pessoas que, assim 
como eu, desconhecem 
totalmente o papel de 
uma norma.

Não, sua função não é en-
gessar ou burocratizar. 

Ao contrário, ela cria pro-
cessos fluídos, baseados em 
estratégias que foram ampla-
mente estudadas e testadas. 
No caso da ISO 56.002, foram 
11 anos de pesquisas sobre as 
melhores práticas de inovação 
dos 163 países membro da 
ISO, que é uma organização 
sem fins lucrativos sediada na 
Suíça. Só depois de muitas idas 
e vindas é que o documento 
foi oficialmente publicado, em 
julho de 2019.
• O diferencial - Um grande 

diferencial dessa norma 
em relação às mais conhe-
cidas, como a ISO 9.001, 
de qualidade, a 14.001, de 
meio ambiente, e a 45.001, 
de saúde e segurança,  é 
que essa é uma norma 
de diretrizes e não de 
requisitos, por isso, sua 
numeração termina com 
o número dois, 56.002. 
A ISO entendeu que não 
existe receita de bolo 
para a inovação. O que 
funciona muito bem em 
uma empresa pode não 
funcionar em outra. 

Por isso, além de conhecer 
muito sobre normas, o quem 
faz a implementação precisa 
saber muito de inovação, para 

que consiga criar projetos 
que efetivamente tragam 
resultados. A ISO 56.002 está 
ancorada em oito pilares: ges-
tão de risco, geração de valor, 
direcionamento estratégico, 
liderança visionária, cultura 
adaptativa, resiliência, ges-
tão de insights e gestão por 
processos. 

O auditor avalia quais são as 
iniciativas da empresa dentro 
desses alicerces a partir de 
evidências. Oportunidades de 
melhoria também são aponta-
das, como forma de fazer com 
que a empresa realmente se 
beneficie do processo e não 
que apenas ostente um “selo” 
na parede.
• O pioneirismo - E, por 

mais que os números do 
Brasil em relação à sua 
maturidade digital e de 
inovação mostre que ainda 
temos muito a melhorar, 
precisamos também olhar 
a “metade cheia do copo”. 

Felizmente, nosso país ficou 
entre os três primeiros que 
conquistaram essa certifica-
ção. E, a conquista aconteceu 
na mesma semana em que a 
norma foi oficialmente publi-
cada. Motivo de muito orgulho 
para o nosso país! É claro que 
ainda há muito por fazer. Em 
um mundo globalizado, quem 
não se atualizar vai ficar para 
trás.

Não digo que a ISO 56.002 é 
o único caminho para inovar. 
Muitas empresas podem sim 
criar fluxos e processos rele-
vantes para fazer com que a 
inovação aconteça de forma 
sistemática e não esporádica, 
como infelizmente temos vis-
to em muitas empresas com 
crescimento e queda meteó-
ricas. No entanto, o que a ISO 
apresenta é um compilado de 
conhecimentos e boas práticas 
vindos de uma instituição com 
alta reputação e mais de 75 
anos de existência. Ou seja, ela 
simplifica o processo, encurta 
o caminho.
• A chancela - Logicamente, 

essa importante chancela 
faz com que a inovação 
possa ser mensurada e não 
que seja apenas um dis-
curso vazio, como muitas 
empresas vem alardeando 
sem fundamento algum. 
Uma certificação com esse 
peso e renome promete 
finalmente separar o joio 
do trigo no que tange à 
inovação. Até porque, 
segundo a própria norma, 
toda novidade que não 
traz valor, “é uma inven-
ção e não uma inovação”. 
Ou seja, tem que usar a 
criatividade para emitir 
mais nota fiscal!

Além disso, como é reco-
nhecida mundialmente, essa 
norma tem um valor ainda 
mais especial para empresas 
que buscam a exportação. 
A certificação internacional 
facilita o processo de homo-
logação de fornecedores e 
parceiros comerciais em todos 
os países membro porque uma 
empresa acreditadora, audita-
da pela própria ISO, valida que 
todos aqueles pilares foram 
atendidos e que a empresa 
certificada realmente é capaz 
de inovar. 

É, acho que depois de tantos 
argumentos, eu já me convenci 
de que a ISO de inovação faz 
sentido sim! E você?

(*) - É sócia-fundadora da 
Palas, consultoria pioneira 

naimplementação da ISO 56.002, 
de gestão da inovação (www.

gestaopalas.com.br).

Marília Cardoso (*)
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Edital de Citação-Prazo de 20 dias. Processo Nº1004060-86.2015. 8.26. 0482. O(A) MM.Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Presidente Prudente, Estado de SP, Dr(a). Leonardo Mazzilli Marcon 
des, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ettiene Laiane Gomes Pereira, Brasileiro, CPF 404.175. 
278-70, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte 
de Banco Toyota do Brasil S. A., alegando em síntese: que mediante contrato de financiamento 
para aquisição de bens, a requerida assumiu a garantia das obrigações e transferiu ao autor, em 
alienação fiduciária o veículo Marca TOYOTA, Modelo COROLLA XLI 1.6 16V 110CV MEC, Ano 
de Fabricação/Modelo 2006/2007, Chassi: 9BR53ZEC178552425, Cor: Preto, Placa: DRM0280, 
RENAVAM: 896649849, que foi apreendido no decorrer deste processo. Encontrando-se o réu em 
local ignorado, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Presidente Prudente, aos 03 de fevereiro de 2020 

Data, Hora e Local: 27 de janeiro de 2020, às 10 horas, na sede social da NK 059 Empreendimentos e
Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conjunto 42, Muni-
cípio de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01419-002. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação da Assembleia Geral Extraordinária em virtude da presença de acionistas representando a
totalidade do capital social. Mesa: Leonardo Luis do Carmo - Presidente. André Pires De Oliveira
Dias - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do
dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: 1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto dos acionis-
tas da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do
§ 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. Ato contínuo, os acionistas aprovaram a altera-
ção da denominação social da Companhia de NK 059 Empreendimentos e Participações S.A. para EAÍ
Soluções de Pagamentos e Fidelização S.A., de modo que o Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia
passará a vigorar com a redação constante no Anexo I da presente Ata. 3. Aprovar a alteração do ende-
reço da sede social da Companhia, atualmente localizada na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, con-
junto 42, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 01419-002, para a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº
1.343, 3º andar, Ala “B”, Bela Vista, CEP 01317-910, na Cidade e Estado de São Paulo, de modo que o
Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a redação constante no Anexo I da
presente ata. 4. Aprovar a alteração do objeto social da Companhia, que passará a ser: (a) prestação de
serviços de gestão e operação de programas de fidelidade com a geração de pontos e resgate de bene-
fícios aos usuários; (b) gerenciamento de contas para pagamentos digitais; (c) gestão dos valores
aportados em carteira digital; (d) captura e liquidação financeira das transações de pagamento em geral
em rede de parceiros e entre contas; e (e) gestão e oferta de produtos financeiros, de modo que o Artigo
3º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a redação constante no Anexo I da presente
ata. 5. Aprovar a consignação da renúncia dos Srs. (a) Leonardo Luis do Carmo, brasileiro, solteiro,
empresário, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Ala-
meda Santos, nº 1.293, 4º andar, CEP: 01419-002, portador da cédula de identidade RG nº 41.997.179-
8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 368.430.348-88; e (b) Cristina da Silva de
Camargo, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, CEP: 01419-002, portadora da cédula
de identidade RG nº 40.480.487-1 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 366.120.028-32;
aos cargos de Diretores da Companhia, nos termos da carta de renúncia que integra o Anexo II da pre-
sente ata. 6. Com a finalidade aprimorar sua governança corporativa, aprovar a constituição de um Con-
selho de Administração na Companhia, a ser composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete)
membros, aprovando a inclusão do Capitulo IV do Estatuto Social ora reformulado. 6.1. Em razão da
deliberação anterior, aprovar a fixação do número de membros para compor o Conselho de Administra-
ção em 4 (quatro) membros. 6.2. Ato contínuo, os acionistas aprovaram a eleição dos seguintes mem-
bros para compor o Conselho de Administração da Companhia, todos com prazo de mandato unificado
de 2 (dois) anos, a contar da presente data, sendo permitida a reeleição: • Frederico Pinheiro Fleury
Curado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.227.738 – SSP/SP
e inscrito no CPF/ME sob o nº 267.002.121-20, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luis An-
tônio, nº 1343, 9ª andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910; • André Pires
De Oliveira Dias, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.470.815-
3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 094.244.028-56, com endereço comercial na Avenida Brigadei-
ro Luis Antônio, nº 1343, 9ª andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910; • Mar-
celo Pereira Malta de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 789.050.797-68, com endereço comercial na
Rua Francisco Eugênio, nº 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20941-900; • Eduardo
Campozana Gouveia, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, portador da Cédula de
Identidade RG nº2012951-SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob o nº 398.091.104-72, domiciliado na Rua
Gabriele D’Annunzio, nº 710, Torre B, Apto. 1301, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04619-002; e
• Sylvio De Barros, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade
RG nº 12.239.919- SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 105.227.258-48, domiciliado na Rua Antonio
Bento, nº 350, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01432-000. 6.3. Os Conselheiros ora eleitos to-
mam posse de seu cargo nesta data mediante assinatura de termos de posse devidamente arquivados
na sede da Companhia, que integram o Anexo III da presente ata. Os membros do Conselho ora eleitos
declararam, sob as penas da lei, (a) não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou de
penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade, dessa forma não estando incursos em qualquer crime previsto em lei que os
impeça de exercer a atividade mercantil; (b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consi-
deradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não têm interesse conflitante com a
Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/76. 7. Aprovar a fixação da remuneração global
anual dos administradores da Companhia para o período compreendido entre esta Assembleia e a As-
sembleia Assembleia Geral Ordinária de 2020, que examinar os documentos a que se refere o artigo
133, da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2019, em até R$ 5.000.0000,00 (cinco mi-
lhões de Reais). 8. Aprovar a realização das publicações legais da Companhia no Diário Oficial do Esta-
do de São Paulo e no Jornal “Empresas e Negócios”, nos termos da Lei das S.A. 9. Aprovar ampla refor-
ma do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações acima aprovadas, mediante a
renumeração de suas cláusulas e consolidação, o qual passa a vigorar na forma constante do Anexo I da
presente ata. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que,
lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Ultrapar Participações S.A. na qualidade de Acionis-
ta; Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na qualidade de Acionista; Leonardo Luis do Carmo na qua-
lidade de Presidente da Mesa; e André Pires de Oliveira Dias, na qualidade de Secretário da Mesa.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Pires de Oliveira Dias - Se-
cretário da Mesa. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o nú-
mero 90.271/20-8 em 12.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
(Anexo I) - Estatuto Social - EAÍ Soluções de Pagamentos e Fidelização S.A. - Capítulo I - Da Deno-
minação, Sede, Foro, Fins e Duração - Artigo 1 - A Companhia, constituída sob a forma de sociedade
anônima, denomina-se EAÍ Soluções de Pagamentos e Fidelização S.A., é regida por este Estatuto So-
cial e pela legislação aplicável e é uma subsidiária da Ultrapar Participações S.A. Artigo 2 - A Compa-
nhia tem sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 3º
andar, Ala “B”, Bela Vista, CEP 01317-001, e poderá abrir, manter e fechar filiais, agências, sucursais e
escritórios, em qualquer parte, no território nacional ou no estrangeiro, a juízo do Conselho de Adminis-
tração. Artigo 3 - A Companhia tem objeto social (a) prestação de serviços de gestão e operação de
programas de fidelidade com a geração de pontos e resgate de benefícios aos usuários; (b) gerencia-
mento de contas para pagamentos digitais; (c) gestão dos valores aportados em carteira digital; (d) cap-
tura e liquidação financeira das transações de pagamento em geral em rede de parceiros e entre contas;
e (e) gestão e oferta de produtos financeiros. § Único A Companhia poderá adquirir ações, cotas ou
participações em outras empresas. Artigo 4 A duração da Companhia é por tempo indeterminado. Capí-
tulo II - Do Capital Social - Artigo 5 - O capital social, subscrito e integralizado, é de R$ 100,00 (cem
reais), representado por 100 (cem) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º
As ações são escriturais, não têm valor nominal e são nominativas. § 2º Cada ação ordinária dá direito a
um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 3º A Companhia poderá ter ações preferenciais
sem direito de voto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total de ações emitidas. Capítulo III -
Das Assembleias Gerais - Artigo 6 - A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro)
primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais exigirem a manifestação dos acionistas. Artigo 7 - As Assembleias Gerais, tanto Ordinárias
quanto Extraordinárias, salvo as exceções previstas em lei, instalar-se-ão em primeira convocação, com
a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social com direito a voto. Em
segunda convocação, instalar-se-ão com qualquer número de presentes. Artigo 8 - A Assembleia Geral
será dirigida por uma mesa composta por um Presidente e um Secretário, escolhidos pelos acionistas
presentes. Artigo 9 - Além das matérias previstas em lei, caberá à Assembleia Geral: (i) tomar as contas
dos administradores, deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas e sobre a
destinação do resultado do exercício; (ii) deliberar sobre aumento do capital social e emissão de ações,
estabelecendo, inclusive, as suas condições; (iii) deliberar sobre o resgate, amortização, desdobramen-
to, grupamento de ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia; (iv) deliberar so-
bre a redução do capital social; (v) deliberar sobre qualquer reforma do estatuto social da Companhia;
(vi) deliberar sobre qualquer fusão, cisão, transformação e/ou incorporação de ações envolvendo a
Companhia, bem como a transferência de ativos que resulte na descontinuidade das atividades da Com-
panhia; (vii) deliberar sobre pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ou requerimento de falência
da Companhia; (viii) deliberar sobre a dissolução ou liquidação da Companhia, bem como eleger o
liquidante; e (ix) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administra-
ção. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 10 - A Companhia será administrada por um Conselho de
Administração e por uma Diretoria. § Único Os Conselheiros e Diretores receberão mensalmente os
honorários fixados pelo Conselho de Administração. Artigo 11 O prazo de gestão dos membros do Con-
selho de Administração e da Diretoria será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Seção I – Do Conse-
lho de Administração - Artigo 12 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, de 3
(três) e, no máximo, 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer

tempo, observado o disposto nos parágrafos abaixo. §1º - Em caso de vaga no cargo de Conselheiro, o
Conselho de Administração indicará um novo Conselheiro para ocupar o cargo pelo prazo remanescente
do prazo de gestão. §2º - Havendo impedimento temporário de algum membro do Conselho, este achan-
do do interesse social, poderá convocar um novo Conselheiro para exercer as suas funções, enquanto
durar o impedimento. §3º - O Conselho de Administração poderá adotar um Regimento Interno que dis-
porá, dentre outras matérias que forem julgadas convenientes, sobre seu próprio funcionamento, direi-
tos e deveres de seus membros e seu relacionamento com a Diretoria e demais órgãos sociais. Artigo
13 O Conselho de Administração reunir se á mediante convocação feita pelo seu Presidente ou pela
maioria de seus membros, fixando dia, hora, local e ordem do dia da reunião. Artigo 14 A reunião do
Conselho de Administração instalar se á, com a presença de, pelo menos, metade dos seus membros e
as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos Conselheiros presentes. §1º - Nas reuniões do
Conselho de Administração, cada membro será substituído, em seus impedimentos ou ausências tempo-
rárias, por outro Conselheiro por ele indicado por escrito. § 2° - Nas reuniões do Conselho de Adminis-
tração considerar-se-ão presentes os Conselheiros que: (i) participarem da reunião por meio de confe-
rência telefônica ou qualquer outro meio de comunicação que possibilite aos demais Conselheiros vê-
los e/ou ouvi-los; ou (ii) enviarem o voto por escrito, ficando o presidente da reunião investido dos pode-
res para assinar a respectiva ata de Reunião do Conselho de Administração em nome do Conselheiro
que não estiver presente fisicamente. Artigo 15 Compete ao Conselho de Administração: (i) fixar a ori-
entação geral dos negócios da Companhia; (ii) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar lhes
as atribuições, observado o que a respeito dispõe o Estatuto Social; (iii) fiscalizar a gestão dos Direto-
res; examinar a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia; solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos; (iv) convocar as Assembleias Ge-
rais Ordinárias e Extraordinárias; (v) manifestar se sobre o relatório da administração e as contas da
Diretoria, submetendo-as à aprovação da Assembleia Geral; (vi) manifestar se previamente sobre atos
ou contratos não contemplados nos orçamentos anuais de investimento; (vii) autorizar a compra e a ali-
enação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de fiança ou de outras
garantias a obrigações de terceiros; (viii) escolher e destituir os auditores independentes; (ix) submeter
à Assembleia Geral proposta de aumento de capital da Companhia; (x) aprovar o levantamento de de-
monstrações financeiras em períodos inferiores ao exercício social, a distribuição de dividendos com
base em tais demonstrações financeiras ou intermediários, bem como o pagamento ou crédito de juros
sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável; (xi) autorizar a aquisição de ações de emis-
são da própria Companhia, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, e posterior alie-
nação; (xii) decidir sobre a abertura e encerramento de filiais, agências, sucursais, depósitos e escritóri-
os, inclusive fora do território nacional; e (xiii) fixar a remuneração individual dos administradores da
Companhia. § 1º Das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração lavrar se á a competente
ata em livro próprio que será assinada por todos os presentes. § 2º Serão arquivadas no registro do
comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação
destinada a produzir efeitos perante terceiros. § 3º - O Conselho de Administração poderá conceder au-
torização à Diretoria para que a mesma pratique os atos relacionados no inciso VII acima, dentro dos
limites que vierem a ser estipulados pelo mesmo Conselho, para cada um dos referidos atos. Artigo 16
O Conselho de Administração reunir se á ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente,
sempre que convocado na forma estabelecida pelo art. 13 deste Estatuto Social. Artigo 17 O Conselho
de Administração, na sua primeira reunião, após a eleição dos seus membros, escolherá o seu Presi-
dente. § Único Competirá ao Presidente presidir as reuniões do Conselho e assinar em nome deste os
avisos de convocação das Assembleias Gerais. Seção II – Da Diretoria - Artigo 18 - A Diretoria será
composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e, no máximo, 10 (dez) membros, todos residentes e
domiciliados no país, podendo ser acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo, pelo Con-
selho de Administração, sendo necessariamente um Diretor-Presidente e os demais sem designação
específica. § 1º - A investidura no cargo far-se-á mediante assinatura do termo lavrado no livro de Atas
de Reuniões de Diretoria. § 2º - O prazo de gestão dos diretores, que continuarão no exercício dos car-
gos até eleição e posse de seus substitutos, será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 19 - A
Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão toma-
das por maioria simples de votos, observado o quórum de instalação de metade dos membros eleitos,
podendo o diretor temporariamente impedido ou ausente fazer-se representar, mediante indicação es-
crita, por outro diretor, quer para a votação, quer para complementar o “quórum” de presença estabeleci-
do nesse artigo. § 1º – Das deliberações tomadas pela Diretoria, lavrar-se-á ata em livro próprio, que
será arquivada no registro do comércio e publicada, quando tiver deliberação destinada a produzir efei-
tos perante terceiros. § 2º – Caberá ao Diretor-Presidente, além de seu voto, o voto de desempate. Arti-
go 20 - Observado o disposto nos artigos seguintes, a Diretoria terá as atribuições que a lei lhe outorga
para realizar os objetivos sociais e assegurar o funcionamento regular da Companhia, sendo esta repre-
sentada: (a) por 2 (dois) diretores em conjunto; (b) por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador;
ou (c) por (2) dois procuradores com poderes especiais. Artigo 21 - Caberá, também, à Diretoria, além
das matérias legais: (i) definir o esquema organizacional da Companhia, adotando uma estrutura organi-
zacional eficiente, composta por profissionais qualificados e de reputação ilibada; (ii) determinar a ela-
boração de balanços referentes a qualquer período de tempo e aprovar a distribuição de dividendos,
intermediários ou intercalares, à conta do lucro apurado nos referidos balanços ou de lucros acumula-
dos ou reservas de lucros, ad referendum do Conselho de Administração; (iii) propor ao Conselho de
Administração a dissolução ou liquidação da Companhia, ou ainda, reforma do Estatuto Social, fusão,
cisão ou incorporação sob qualquer modalidade; (iv) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as
deliberações da Assembleia Geral e Conselho de Administração; (v) representar a Companhia, ativa e
passivamente, em conformidade com as atribuições e poderes estabelecidos neste Estatuto Social e
pela Assembleia Geral; e (vi) prestar contas a todos os acionistas. Artigo 22 - Competem isoladamente
ao Diretor-Presidente as seguintes atribuições: (i) presidir as reuniões da Diretoria; (ii) representar a
Companhia em Juízo, ativa ou passivamente; (iii) supervisionar e coordenar atividades e deveres dos
demais diretores; e (iv) gerir e administrar todos os negócios e atividades da Companhia, cumprir as
determinações do Estatuto Social, as decisões da Assembleia Geral de Acionistas, do Conselho de Ad-
ministração e da Diretoria. Artigo 23 - Os diretores substituir-se-ão reciprocamente, observado o se-
guinte: (i) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de até 60 (sessenta) dias, do Dire-
tor-Presidente, caberá ao Presidente do Conselho de Administração indicar seu substituto entre os
membros da Diretoria, devendo o diretor substituto exercer temporariamente as funções de Diretor-Pre-
sidente até o retorno deste; e (ii) em caso de vacância permanente de qualquer diretor, seu cargo perma-
necerá vago até a próxima reunião do Conselho de Administração. Artigo 24 - Compete aos diretores
cooperar com o Diretor-Presidente no desempenho de suas atribuições. Para esse fim, poderão ser de-
signados, em conjunto ou separadamente, para supervisionar atividades específicas de interesse da
Companhia. Artigo 25 - A Companhia poderá, mediante assinatura conjunta de 2 (dois) de seus direto-
res, constituir mandatários, especificando na procuração a finalidade do mandato, os poderes conferi-
dos e o prazo de validade, que não excederá um ano, salvo quando a procuração for outorgada com
poderes da cláusula ad judicia cuja validade poderá ser por prazo indeterminado. Capítulo V - Do Con-
selho Fiscal - Artigo 26 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, não permanente, eleito pela Assem-
bleia Geral que decidir instalá-lo, à qual caberá fixar sua remuneração. Os membros do Conselho Fiscal
exercerão suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição,
podendo ser reeleitos. § 1º O Conselho Fiscal será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cin-
co) membros efetivos, e respectivos suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo
pela Assembleia Geral, sendo a função de seus membros indelegável. § 2º Somente receberá remune-
ração o Conselheiro Fiscal que efetivamente exercer suas funções e sua remuneração será proporcio-
nal ao tempo de funcionamento. Artigo 27 - As atribuições e os poderes do Conselho Fiscal são os defini-
dos em Lei. Capítulo VI - Demonstrações Financeiras, Reservas e Dividendos Artigo 28 Ao fim de cada
exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as seguintes
demonstrações financeiras, exprimindo com clareza a situação do patrimônio da Companhia e as muta-
ções ocorridas no exercício: I - Balanço Patrimonial; II - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumula-
dos; III - Demonstração do Resultado do Exercício; e IV - Demonstração dos fluxos de caixa. Artigo 29 - O
exercício social terá duração de 1 (um) ano, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando serão
elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. § 1º - Levantado o balanço e feitas as dedu-
ções, amortizações e depreciações determinadas por lei, o lucro terá a seguinte destinação: · 5% (cinco
por cento) do lucro líquido para constituição do fundo de reserva legal, até que alcance 20% (vinte por
cento) do capital social; · 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido para a distribuição de um dividendo
anual mínimo obrigatório, ressalvadas as hipóteses previstas em lei e neste Estatuto, compensados os
dividendos semestrais e intermediários e/ou intercalares que tenham sido eventualmente declarados no
exercício; · a importância eventualmente estabelecida pela Assembleia Geral, para gratificação aos admi-
nistradores, observados os limites legais. § 2º -O saldo remanescente do lucro terá a destinação que for
determinada pela Assembleia Geral. § 3º -O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercí-
cio social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatí-
vel com a situação financeira da Companhia. Artigo 30 Os dividendos ou juros sobre o capital próprio
serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de deliberação do seu pagamento,
prescrevendo o direito a seu recebimento, por parte do acionista que não o exercer, no prazo de 3 (três)
anos, a contar da data do início de pagamento de cada dividendo ou juros. Capítulo VII - Da Liquidação
- Artigo 31 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos na Lei, competindo à Assembleia
Geral deliberar sobre o processo da mesma liquidação; eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que
deverá funcionar durante a liquidação e fixar-lhes a respectiva remuneração.
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O preço médio do aluguel na cidade 
de São Paulo registrou aumento de 
3,17% entre fevereiro de 2019 e janeiro 
de 2020. Considerando o mesmo perí-
odo, a variação dos valores de locação 
ficou abaixo do IGP-M (Índice Geral 
de Preços – Mercado), que registrou 
alta de 7,81%.

“Há um ano, os valores de locação re-

gistravam variação negativa de 0,21%, 
considerando um período acumulado 
de 12 meses. De lá para cá, assistimos 
a uma consistente recuperação dos 
preços, impulsionada pelo novo mo-
mento macroeconômico. Esse conjunto 
de fatores proporciona confiança para 
que os proprietários reajustem os va-
lores dos aluguéis, ainda que abaixo 

do IGP-M”, analisa Adriano Sartori, 
vice-presidente de Gestão Patrimonial 
e Locação do Secovi-SP.

As unidades residenciais de 1 dormi-
tório tiveram queda de 2,5% nos valores 
do aluguel, e os imóveis de 3 dormitó-
rios reduziram em 0,3%, enquanto os 
imóveis de 2 quartos tiveram elevação 
de 0,3% (AI/Secovi-SP).

Fernando Aguirre (*) 

Sempre atuei com gran-
de ênfase em eficiência 
operacional por meio do 

uso de tecnologias, antigas ou 
novas, acreditando que esse 
escopo poderia gerar diferen-
ciais sustentáveis. Toda a movi-
mentação relacionada às novas 
tecnologias e à transformação 
digital não ajuda em nada neste 
entendimento, pois há muito 
mais discussões sobre digitali-
zação do negócio atual do que 
realmente uma análise mais 
profunda sobre os fatores que 
permitirão uma organização 
sobreviver. 

Parece um cenário caótico in-
tencional, mas a grande maioria 
dos executivos estão confusos 
em meio a tantas tecnologias, fa-
lácias e novidades, e, talvez, bem 
poucos entendam de verdade o 
que está por vir. Aliás, muitos 
sentem, mas não conseguem, 
qualificar esse sentimento em 
termos e exemplos práticos. 

A principal representante 
deste desafio é a indústria, 
em especial a que pertence 
a cadeias complexas, em que 
podemos destacar o setor au-
tomotivo, muito presente no 
interior de São Paulo, especial-
mente em Campinas e região. 

Novas receitas são necessárias
Faz pouco tempo que entendi que novas receitas são necessárias
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e prestação de serviços que 
precisam de atualização para 
estarem aptas a enfrentarem 
este consumidor mais exigente. 

Sem exceção, todos os itens 
acima representam fontes adi-
cionais de receita para quem 
optar por, de fato, tê-las como 
negócio principal. O maior 
propulsor das mudanças somos 
nós, consumidores. 

A indústria ainda não sabe 
trabalhar com serviços, pois 
isso exige uma formatação de 
negócio muito diferente, mas 
ainda precisará continuar pro-
duzindo, maximizando todo o 
capital investido em ativos. Ali-
ás, ter ativos é ótimo, diferente 
do que muitos vezes escutamos 
-- “a empresa digital deve ser 
leve em ativos”. Ter ativos não 
impede ninguém de ser digital 
e de conquistar escala. 

Embora as curvas de efici-
ência possam ser melhores, 
vencerá o jogo quem capturar a 
margem de lucro potencial que 
está escondida nesta cadeia. 
Cabe a cada participante de 
uma cadeia escrever proativa-
mente o seu futuro antes que 
outros o façam. 

(*) - É sócio de Mercados 
Regionais da KPMG e estudioso da 

economia de serviços. 

O assunto pode ser separado 
em alguns tópicos e exemplos 
indicados a seguir: 

Os fabricantes de matérias-
-primas e equipamentos, além 
dos sistemistas, têm elevado 
grau de dependência das 
montadoras e dos destinos da 
matriz energética veicular, o 
que envolve a necessidade de 
novos projetos de engenharia 
para a criação de produtos 
substitutos; 

Os esforços de ganhos de 
eficiência produtiva e logística 
são inócuos, com o pensamento 
atual, diante de consumidores 
que exigem atendimento na 
ponta com alta disponibilidade 
e custo aceitável, fazendo com 

que toda a relação de empresas 
com empresas e de empresas 
com consumidores esteja sendo 
alvo de reorientação e startups 
que pretendem capturar parte 
deste mercado, assim como 
operadores logísticos buscan-
do adequar seus conjuntos de 
ativos e serviços; 

As novas tecnologias embar-
cadas nos veículos, que permi-
tem troca de informações com 
prestadores de serviços ávidos 
para conquistar clientes por 
meio deste canal; 

As tendências de comparti-
lhamento, com os novos con-
sumidores não tão interessados 
em adquirir veículos, mas em 
alugá-los; 

Preço médio do aluguel sobe 3,17% em 12 meses
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