
Intimação Prazo 20 dias. Proc.0006886-76.2018.8.26.0004.O Dr. Carlos Bortoletto Schmitt, Juiz de  
Direito da  2ªVC do Foro Regional da lapa–S/P,  Faz Saber a  Alessandra Matias de Oliveira 
Fiqueiredo, RG Nº 29.240.043-3,  CPF Nº 324.223.978-40, que União Social Camiliana, alegando 
em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
25.609,41, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do 
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. São Paulo 25 de Junho de 2019. 

Edital De Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001473-34. 2018.8.26.0564 O MM. Juiz de 
Direito da 5ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr. Carlo Mazza Britto Melfi, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Simone Dos Santos Correa, RG 535894375, CPF 
017.113.153-38, que União Social Camiliana ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 15.248,48, 
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação Prazo 30 dias. Processo Nº 1007489-57.2019. 8.26.0438 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Penápolis, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Yukio Misaka, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a João Carlos Soares Junior, RG 4346300 93, CPF 368.538.978-54, Nascido/ 
Nascida 09/04/1988, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida 
por Jn Fomento Mercantil Ltda Epp., constando da inicial que o débito importa em R$ 14.345,12, até 
o mês de agosto/2019. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua 
Citação, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora e avaliação, na forma 
eventualmente requerida pelo exequente na inicial, com fixação dos honorários advocatícios em 
10% do valor do debito, que ficarão reduzidos a metade se cumprida a obrigação no referido prazo. 
O prazo para N embarbos e de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
independentemente de seguro o juízo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de 
costume e publicado pela imprensa na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1002291-47.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Benedito Alcides de Oliveira, RG Nº 16.999.119, CPF Nº131. 
579.958-80, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no 
valor de R$ 9.279,43, referente às da taxa de conservação do lote 09, da Quadra AR, do 
Empreendimento Terras de Santa Cristina III. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Proc. Nº 1005653-97. 2016.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito 
da 4ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP,Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei 
etc.Faz Saber a Victor João Quibemba, Angolano Solteiro, Economista, RG RNE V13.7482-1, CPF 
213.536.908-06, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Conces 
sionária do Rodoanel Oeste S.A.,alegando em síntese: por conta dos danos que lhe foram causados 
em decorrência do acidente que ocorreu dia 06/04/2013, por volta das 06h00min, ao atingir o KM 16 
+200m,da SP–021, sentido norte, o requerido conduzindo veículo Marca 1/Audi S6 5.2FSI, cor prata 
ano 2010, placas ETZ-1301,chassi WAUBND4F0BN006013, quando segundo informações por ele 
prestadas, após aquaplanar, perdeu o controle do veículo, colidindo contra as defensas metálicas, 
danificando o patrimônio público sob concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respecti 
vo Boletim de Ocorrência nº 15275-540/2014. O Requerente também alocou pessoal capacitado e 
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.014,59. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1018666-16. 2016.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Danilo Fadel de Castro, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) P H Com. Imp. Exp. de Metais Eireli -EPP,  na pessoa de seu representante 
Pedro Hellmeister Neto, CNPJ 13.930.419/0001-94, com endereço à Rua Professor Luiz Amaral 
Wagner, 37, Alem Ponte, CEP 18013-330, Sorocaba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Proce 
dimento Comum Cível por parte de Metalur Brasil Indústria e Comércio de Metais Ltda., alegando 
em síntese: que as partes mantiveram relação comercial que perdurou até dezembro de 2015 e ter o 
réu enviado quatro títulos em nome da autora a protesto, sem observar a compensação entre déb to  
e créditos ajustada previamente entre as partes. Por entender ser credora de valores junto à ré, 
deixou de pagar alguns boletos, como forma de compensação. Valor da causa R$ 58.044,32. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 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 Sorocaba, aos 13/01/2020.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0196626-71.2009.8.26.0100. A Drª. Paula Regina Schempf 
Cattan,  Juíza de Direito da 1ªVC do Foro da Capital, Faz saber  a Cheison Moura Souza, CPF/MF 
N: 029.066.526-00, que Adidas AG E Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas 
Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais 
e morais pelos prejuízos. E, estando  o requerido em lugar incerto e nao sabido, foi deferida a 
citação dos requeridos por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça resposta, 
sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 06 de Novembro de 2019 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0081110-95.2012.8.26.0100  A Drª. Paula Regina Schempf 
Cattan, Juíza de Direito da 1ºVC do Foro da Capital– S/P. Faz Saber a Omar Muradi, RG Nº 17150 
619, CPF/MF Nº 254.406.088-34, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe 
ação de Cobrança no valor de R$  25.957,96. Referente  às  da taxa de conservação e   
melhoramento do lote 12, da Quadra BZ, do Loteamento Terrras de Santa Cristina–V.   Estando o 
réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 16 de Dezembro de 2019 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004679-22. 2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Flavia Bezerra 
Tone Xavier, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Douglas da Silva Vasconcelos, Brasileiro, RG 
282799904, CPF 216.366.098-21, com endereço à Rua do Passeio, 42, PAV 2 AO 11, Centro, CEP 
20021-290, Rio de Janeiro - RJ, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por 
parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua intimação por edital para 
que efetue o pagamento do valor de R$ 11.441,15, que deverá ser devidamente atualizado até a 
data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
honorários de 10%(art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
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 São Paulo, aos 22 de novembro de 2019 

Edital de Citação, Processo Físico Nº 0013618-20.2012.8.26.0510. Classe Execução de Títulos 
Extrajudicial – Nota Promissória. Exequente: Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A, 
Executado: JGF Comércio de Pidos e Revestimentos Ltda-me. Edital de Citação, prazo de 30 dias. 
Processo Nº 0013618-20.2012.8.26.0510. O(A) MM. Juiz de Direito da 2ºVC, do Foro de Rio Claro, 
Estado de SP. Dr(a) Joelis Fonseca, na forma da lei, etc. Faz saber a(a) JGF Comercio de Pisos e 
Revestimentos Ltda ME, CNPJ 08.233.555/0001-95, na pessoa de seu representante legal, que lhe 
foi proposta uma ação de de Execução de Título Extrajudicial por parte de Redfactor Factoring e 
Fomento Comercial S/A, CNPJ 67.915.785/0001-01, alegando em síntese: que é credora dos 
executados da importância de R$ 215.086,15, Em 20/08/ 2012 (atualizável á época do pagamento) 
representado pelo saldo de nota promissória e que,  sem qualquer justificativa, restou inadimpli d a. 
Valor da nota promoissória (R$ 2.500,00), vencimento á vista, emitida em 21. 05.2010 (fls, 29 dos 
autos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, com o prazo de 30(trinta) dias, pelo qual fica citado da ação, para pagamento, em três (03) 
dias, sob débito apresentado, ou seja, R$ 215.086,15 (duzentos e quinze mil, oienta e seis reais e 
quinze centavos) em 20/08/2012 (atualizável á epoca do pagamento), e seus  devidos acréscimos 
legais, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastarem para a quarantia do débito, podendo, 
ainda, oferecer embargos no prazo de quinze (15) dias, ficando fixos os honorários advocatícios em 
10% (dez por cento) sobre o débito e, e, caso de pagamento ao prazo assinado, a verba honorária 
será reduzida pela metade. No prazo de embargos, rexonhe cendo o crédito do exequente, o 
executado, comprovando o depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários, 
poderá requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao Mês, o não pagamento de qualquer das 
prestações implicará no vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, imposta ao 
executado a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não paga, vedada a 
oposição de embargos. Referido edital será publicado e afixado na forma da lei. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, em caso em que lhe 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 Rio Claro, aos 19 de Agostode 2019 

Edital de Intimação – Prazo 20 dias. Proc. 0063426-16.2019.8.26.0100.  O Dr. SANG DUK KIM, 
Juiz de Direito da  7ª VC do Foro da Capital– S/P.  Faz Saber a   Bianca Boemer Fabbri RG Nº 
32.241.361-8, CPF Nº 334.695.948.13, que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de 
Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 13.564,76 que deverá ser devidamente atualizado até a data 
do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 
dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP 11 de Dezembro de 2019 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0216284-13.2011.8.26.0100. O (A) MM. Juiz (a) de direito da 
31ºVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da lei, 
etc. Faz saber  a(o) Juscelino Duarte de Oliveira, RG MG Nº 16.150.294, CPF/MF Nº 083.652.736 -
40, que  V.A–RS,  C. E. A. E. S/A  ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Per 
das de Danos Materiais e Morais pelos motivos especificado nos autos. Objetivam indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e pub. na forma da lei.  

Edital de Intimação Prazo de Prazo do Edital 20 dias. Processo Nº 0011815-24.2019.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) a Amaro Ferreira Dos Santos, CPF/MF SOB Nº 722.041.417-
04, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$31.693,05, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo 
de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2020. 

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 05 de fevereiro de 2020 9Negócios
Empresas 

&

Desde 1º de janeiro 
deste ano, algumas 
mudanças no Simples 
Nacional 2020 
começaram a valer, 
estabeleceram duas 
mudanças importantes 
e que os novos 
empreendedores devem 
ficar atentos

Prazo para opção
O prazo para ingressar no 

Simples Nacional passou a 
ser de apenas 60 dias, con-
tando a partir da data de 
emissão no CNPJ. Logo, 
assim que abrir a empresa, 
o empreendedor deve 
contratar um contador 
qualificado para lhe 
ajudar com o enquadra-
mento do regime, sendo 
que a inscrição municipal 
e estadual continua com o 
prazo de 30 dias.

Abrangência para de-
senvolvimento de pro-
gramas de computação

Antigamente as empresas 
que atuam em desenvol-
vimento de programas só 
podiam aderir ao Simples 
Nacional se as atividades 
fossem realizadas no estabe-
lecimento do prestador de 
serviço. Agora, o prestador 
poderá optar pelo regime in-
dependentemente do local  
onde o serviço for realizado.

Atividades do MEI
Algumas atividades foram 

excluídas do MEI. Entre 
elas: produção musical; 
treinamento, astrólogo(a) 
independente, cantor(a)/
músico(a) independente, 
produção musical, disc 
jockey (dj) ou video jo-
ckey (vj) independente, 
atividades de sonorização 
e de iluminação, esteticista 
independente, atividades de 
estética e outros serviços 
de cuidados com a beleza, 
humorista e contador de 
histórias independente.

Além dessas, há outras 
atividades, como: produção 
teatral, instrutor(a) de arte 
e cultura em geral inde-
pendente, ensino de arte e 
cultura não especificado an-
teriormente, instrutor(a) de 
artes cênicas independente, 
ensino de artes cênicas, 
exceto dança, instrutor(a) 
de cursos gerenciais inde-
pendente, treinamento em 
desenvolvimento profissio-
nal e gerencial, instrutor(a) 
de cursos preparatórios 
independente, cursos pre-
paratórios para concursos, 
instrutor(a) de idiomas 
independente, ensino de 
idiomas, instrutor(a) de 
informática independente, 
treinamento em informá-
tica, instrutor(a) de mú-
sica independente, ensino 
de música, professor(a) 
particular independente 
proprietário(a) de bar e 
congêneres, com entreteni-
mento, independente, bares 
e outros estabelecimentos 
especializados em servir be-
bidas, com entretenimento.

Agendamento
A Resolução CGSN nº 

147/2019 revogou o artigo 
7º da Resolução CGSN 
nº 140/2018, excluindo a 
possibilidade de realizar 
agendamento da opção pelo 
Simples Nacional. Em nota, 
a secretaria-executiva do 
comitê gestor do simples 
nacional, explica que “uma 
empresa constituída que 
pretende optar pelo Simples 
Nacional (ou mesmo pelo 
Simei) somente poderá fa-
zer a solicitação no mês de 
janeiro do ano que deseja ser 
optante, produzindo efeitos 

a partir do primeiro dia do 
ano calendário da opção”.

Existem inúmeras van-
tagens na adesão  ao 
Simples Nacional, como 
a Simplificação de paga-
mento de impostos, pois o 
regime unifica o pagamento 
de impostos municipais, 
estaduais e federais. O 
empreendedor pagará oito 
tributos em apenas uma 
guia, não  correndo o risco  
de ficar em débito com o 
governo e ainda simplifi-
cando a realização do seu 
planejamento tributário. 

O enquadramento do re-
gime serve ainda como fator 
de desempate no processo de 
licitação governamental. Ou 
seja, quando uma empresa, 
que tem regime Simples 
Nacional, concorre com ou-
tra empresa, que tem outro 
regime, e fica empatada, o 
Simples Nacional pode se tor-
nar um ponto de desempate.

Por fim, as empresas que 
optam pelo Simples Na-
cional ficam dispensadas 
de contribuir com os 20% 
do INSS Patronal, na 
Folha de Pagamento, 
reduzindo portanto, seus 
custos trabalhistas.

Para abrir uma empre-
sa, deve o empreendedor 
reunir os documentos, 
contratar um contador de 
confiança para que ele possa 
realizar a abertura junto 
com os órgãos competentes.

Imperioso ainda ressaltar 
que assim que aberta sua 
empresa, imprescindível 
manter os registros, livros 
e documentos organizados, 
Isso porque,  caso a empresa 
não apresente à fiscaliza-
ção livros, documentos, 
informações sobre bens e 
movimentação financeira 
quando notificada por au-
toridade fiscal, tal omissão 
pode causar a exclusão de 
ofício da empresa optante 
pelo Simples Nacional, 
conforme dispõe o inciso II 
do Art. 29 da Lei Comple-
mentar nº 123/2006:

II – for oferecido embara-
ço à fiscalização, caracte-
rizado pela negativa não 
justificada de exibição 
de livros e documentos a 
que estiverem obrigadas, 
bem como pelo não forne-
cimento de informações 
sobre bens, movimentação 
financeira, negócio ou 
atividade que estiverem 
intimadas a apresentar, e 
nas demais hipóteses que 
autorizam a requisição de 
auxílio da força pública;

O parágrafo primeiro do 
mesmo artigo determina 
ainda que tal exclusão 
produzirá efeitos a partir 
do próprio mês em que in-
corridas, impedindo a opção 
pelo regime diferenciado e 
favorecido desta Lei Com-
plementar pelos próximos 
3 (três) anos-calendário 
seguintes.

A partir da data da ciên-
cia da exclusão do Simples 
Nacional, a empresa afetada 
terá o prazo de trinta dias 
para manifestar sua in-
conformidade com tal Ato, 
por escrito, à Delegacia da 
Receita Federal do Brasil de 
Julgamento de sua jurisdi-
ção, assegurado, portanto, 
o contraditório e a ampla 
defesa.

Portanto, você empreen-
dedor, contrate um conta-
dor de confiança para lhe 
ajudar a gerir seu negócio.

Eduardo Moisés

Simples 
Nacional 
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“A gente construiu 
uma molécula in-
teressante, que 

é um poliol, que são muito 
utilizados para fazer alguns 
tipos de plásticos”, explicou 
o pesquisador.

A substância é, segundo 
Burtoloso, semelhante a 
usada para elaborar plásticos 
como os usados em painel 
de carro ou alguns tipos de 
espuma dura. Para testar as 
possibilidades de uso práti-
co, no entanto, o pesquisador 
está buscando parcerias com 
a indústria. “É um trabalho 
que está bem no início, eu 
estou tentando firmar parce-
rias para a construção desse 
tipo de material”, disse.

O trabalho busca alternati-
vas ao petróleo na fabricação 
desse tipo de material. “Ao 
invés da gente construir mo-
léculas de fontes de carbono, 

Professor Antonio Burtoloso pesquisa derivado do bagaço de 
cana para produção de plásticos.

A água de coco é uma das bebidas 
mais características do País e, seja a 
opção natural na praia ou a versão 
industrializada no conforto de casa, 
o brasileiro tem incluído cada vez 
mais a bebida em suas escolhas de 
consumo. Entre novembro de 2018 e 
novembro de 2019, o produto ganhou 
mais de 2,5 pontos de penetração no 
mercado nacional, o que significa que 
mais de 1,5 milhões de lares passaram 
a comprar água de coco, aponta a 
Kantar, líder global em dados, insights 
e consultoria.  

Para consumo fora de casa, os bra-
sileiros desembolsam, em média, R$ 
11,41 por uma unidade da bebida, 
valor 64% maior do que quando é 
comprada para consumo in home. 
Nas ruas, a classe AB é a que mais 
pede água de coco, especialmente no 
comércio ambulante e em barracas 
de praia. O perfil deste consumidor é 
formado também por 57% de mulhe-
res, 48% com mais de 50 anos e 60% 

que consomem sozinhos. As embala-
gens menores (200ml) são bastante 
populares com este público, mas as 
opções de mais de 300ml também 
têm ganhado espaço. 

Já quando a água de coco vai pa-
rar nos carrinhos para consumo em 
casa, o perfil é diferente. O valor 
gasto por unidade é, em média, de 
R$ 7,35 e os atacarejos são o canal 
de destaque. A classe AB1 lidera as 
compras, assim como famílias pe-
quenas com uma ou duas pessoas e 
que priorizam embalagens maiores 
de 331ml ou 1L. “Neste caso, a busca 
por saudabilidade é o principal fator 
para a escolha da bebida dentro de 
casa, enquanto fora dos lares o sabor 
é a principal motivação”, analisa Gio-
vanna Fischer, Diretora de Marketing 
e Insights da Kantar. 

A já popular bebida ganha ainda 
mais força durante o verão. No inte-
rior de São Paulo, o volume de água de 
coco vendida cresceu 35% no verão de 

2019 em relação ao inverno do mes-
mo ano para consumo dentro do lar. 
Na Grande Rio de Janeiro, o número 
aumentou em 32% e, na Grande São 
Paulo, 27%. Quando considerado o 
consumo fora de casa, os consumido-
res do Rio de Janeiro não abrem mão 
deste tipo de refresco nos dias mais 
quentes. No verão passado, o volume 
consumido out of home expandiu 
44% no estado, 33% na região Sul e 
32% em São Paulo em comparação 
aos meses mais frios do ano. 

Além do sabor e da saudabilida-
de, o crescimento da água de coco 
no mercado nacional está alinhado 
também com a priorização dos gastos 
durante a crise. Cada vez mais, as 
famílias elegem com cuidado os bens 
de consumo massivo (FMCG) que vão 
parar na despensa e as bebidas, seja 
ainda por praticidade e indulgência, 
têm ganhado espaço neste cenário.

Fonte e mais  informações: (www.
kantar.com/worldpanel).

Bagaço de cana pode substituir 
petróleo na fabricação de plásticos
A USP desenvolveu um composto derivado do bagaço de cana que pode substituir o petróleo na fabricação 
de plásticos. A pesquisa é do professor do Instituto de Química de São Carlos, Antonio Burtoloso

cana-de-açúcar na safra 
2015/16. É necessário ain-
da um grande período de 
desenvolvimento para que 
a molécula possa chegar ao 
mercado na forma de ma-
teriais acabados. “Eu não 
veria algo desse tipo virar um 
produto para o consumidor 
antes de cinco anos”, estima 
Burtoloso.

Apenas após os testes 
industriais será possível 
determinar os custos para a 
produção em escala de ma-
teriais derivados da nova mo-
lécula ou o tempo para que 
esses itens se decomporem 
quando descartados. “Uma 
vez demonstrado que esse 
material é interessante como 
substituto dos plásticos atu-
ais, teria que ser feito todo 
o estudo de degradação”, 
explica o pesquisador sobre 
as etapas do trabalho.
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que não são renováveis, 
como é o caso hoje em dia, 
em que quase 100% vem 
do petróleo, o que a gente 
fez foi usar outra fonte de 
carbono, que é a biomassa”, 
resume sobre os objetivos 
da pesquisa. Os resultados 

foram publicados na revista 
científica britânica Green 
Chemistry.

A matéria-prima investi-
gada no estudo existe em 
abundância no país. O Brasil 
gerou cerca de 166 milhões 
de toneladas de bagaço de 

Industrializada ou natural, água de coco cresce no mercado
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