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Talvez, esse seja o pensamento que mais me ajuda a enfrentar 
com certa leveza o ambiente VUCA - de volatilidade, incertezas, 
ambiguidade e complexidade - que nos cerca. Isso porque, quando 
tomamos consciência da nossa responsabilidade na criação do 
futuro, tanto nosso, como da sociedade e mercado, tiramos das 
costas um pouco do peso da sensação de descontrole total que, 
inevitavelmente, nos aflige enquanto percebemos a velocidade 
com que o mundo muda à nossa volta.  

Seu poder de cocriar o futuro

A partir do momento em que um casal constitui uma família e tem um 
filho, cria-se a figura da herança e do herdeiro. O processo sucessório 
é tão importante, que as estatísticas confirmam que a sucessão é uma 
questão tipicamente problemática: apenas 30% das empresas familiares 
sobrevivem à segunda geração e apenas 5% à terceira. “Um dos problemas 
da sucessão é que dificilmente uma empresa cresce no ritmo da família 
que a controla. Se dois irmãos fundadores de um negócio bem-sucedido 
tiverem cada um quatro filhos e seus descendentes mantiverem o ritmo 
de reprodução, a quarta geração contará com tantos integrantes que 
ficará inviável mantê-los todos na empresa”, explica Ricardo Camargo (*), 
consultor e especialista em empresa familiar, da Camargo Gestão..  

Sucessão nas empresas familiares

A Embratel anunciou o lançamento de uma solução de Inteligência 
Artificial, serviço que abrange diversas tecnologias capazes de aprender 
e desempenhar comportamentos que se assemelham à inteligência 
humana, para ajudar nos mais diversos desafios empresariais. A oferta 
é uma alternativa para companhias de segmentos e portes variados que 
lidam com grande volume de dados e de interações com o público.  

Serviço de Inteligência Artificial

freepik

Negócios em Pauta

Tempos Imprevisíveis
Nesta segunda-feira (30), começa a “Semana de Resul-

tados em Tempos Imprevisíveis”, uma série de webinars 
diários com metodologias de sucesso e experiências reais 
de líderes de empresas. A iniciativa é da FranklinCovey, 
empresa que atua em mais de 160 países ajudando orga-
nizações a alcançar resultados que exigem mudanças no 
comportamento humano. Os conteúdos serão apresentados 
por Bill Moraes e João Palmeira, vice-presidente e membro 
do Conselho de Administração da empresa. As inscrições 
são gratuitas: (https://lp.franklincovey.com.br/semana-
-resultados). Leia a coluna completa na página 3

google.com/reprodução

News@TI

Desafios para a cadeia de eventos reúnem experts

@Profissionais experts dos vários elos que compõem o 
mercado de eventos no Brasil realizarão, no dia 31 deste 

mês, das 10h às 11h, evento híbrido e on-line (HI Connec-
ta), ancorado pelo ator e apresentador André Marques. Os 
participantes debaterão de suas casas o que pode ser feito 
a curto e médio prazo diante tamanha violência com que os 
negócios do setor foram atingidos em tempos de Covid-19. 
Como empresas clientes, agências de live marketing e 
suppliers do ecossistema lidam com esta crise? Quais são 
os cenários mais prováveis a serem construídos? Qual é o 
mais provável? Até onde vai esta situação? Qual a demanda 
premente que empresas apresentam quando o cenário mos-
trar-se menos "terra arrasada"? As inscrições são gratuitas 
(https://bit.ly/39rzreO).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/HI Connecta

REvOLuçãO TECNOLógICA

Ter sua própria loja virtual 
pode ser um desafio, 
caso você não saiba como 
conquistar o público. Para 
atrair e fidelizar clientes, 
é preciso compreender 
algumas formas de 
garantir acesso, como, 
por exemplo, fazer bom 
uso das redes sociais para 
atrair tráfego.

Além disso, através de 
buscadores e social ads, 

você pode optar por campa-
nhas patrocinadas. Mas se 
seu desejo é gerar visitas 
orgânicas, o jeito é poten-
cializar as técnicas de SEO 
implementadas na sua loja. 

"Ter tráfego orgânico em 
sua loja virtual pode fazer 
uma diferença enorme e 
contribuir muito para o seu 
sucesso. Além de ser mais 
qualificado, você não pre-
cisa gastar com anúncios", 
explica Thiago Mazeto, 
diretor comercial e marke-
ting da Tray, unidade de 
e-commerce da Locaweb.

A Tray, por exemplo,
possui recursos de SEO que 
favorecem a configuração 
pelo próprio lojista e faci-
lita a utilização do Google 
Shopping e Facebook Ads. 
Segundo o especialista, es-
sas estratégias de marketing 

Como melhorar a navegação 
e viabilizar maior número 

de acessos ao seu e-commerce 
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se iniciam ao conhecer a 
sua persona, sabendo qual 
conteúdo ele consome, onde 
consome e quais são suas 
principais características e 
necessidades. 

"Com isso, é possível 
entender quais conteúdos, 
palavras-chaves e termos 
que podem ser utilizados 
na estratégia", aponta ele. 
Além disso, quando o intuito 
é atrair clientes para sua loja 
online, é importante pensar 
no que pode diminuir a taxa 
de abandono. E a estrutura 
do seu site pode ser a so-
lução. Mazeto aponta sete 
dicas para sua loja virtual: 

1. A velocidade é fun-
damental para SEO.
Quanto mais demorar
para carregar sua loja,
maior será sua taxa de
abandono.

do conteúdo. Segundo o 
especialista, as páginas de 
produtos precisam ter 1000 
palavras em média, além de 
usar palavras-chave de 3 a 5 
vezes. As descrições podem 
atrair mais clientes se tive-
rem casos de uso e é muito 
importante abrir o espaço 
para avaliações de usuários.

"Incluir vídeos de pessoas 
usando o produto, pode fazer 
com que o usuário fique mais 
tempo na sua loja e, conse-
quentemente, ganhará mais 
relevância no Google", explica 
diretor comercial e marketing 
da Tray. Por fim, para con-
quistar acessos, é necessário 
compreender que a loja virtual 
e a loja física não competem 
entre si. Por isso, é importante 
explorar as vantagens do meio 
online para que as duas sejam 
complementares. 

"Com o e-commerce, os 
benefícios são muitos. Não há 
limite físico para vender, po-
dendo chegar no Brasil todo; 
as campanhas e operações 
são mais fáceis de metrificar; 
há uma maior comodidade 
para o comprador; disponi-
bilidade 24 horas; um maior 
alcance e menor custo de ope-
ração; além da possibilidade 
de vender seus produtos em 
outras lojas e marketplaces", 
finaliza Mazeto. 

Fonte e mais informações: 
(www.tray.com.br).

2. Otimize sua loja para
dispositivos móveis.

3. Escreva meta descrições 
atraentes que sua perso-
na entenda e procure.

4. Adicione ALT tags em
todas suas imagens, isso
faz com o Google entenda 
mais sobre suas imagens. 

5. Se você possui um pro-
duto esgotado, use o
redirecionamento 301
da URL para uma nova
página de produto.

6. Ofereça opções de nave-
gação por categoria.

7. Otimize o tamanho do
seu título para ficar entre 
60 a 70 palavras.

Outra dica importante é 
com relação a atratividade 

A APLICAçãO 
DA INTERNET 
DAS COISAS 
NOS 
NEgóCIOS 
já é uMA 
REALIDADE

    Leia na página 6

Testes com cloroquina
O governo da Itália autorizou o 

uso de cloroquina e hidroxicloro-
quina, medicamentos geralmente 
empregados contra a malária, no 
tratamento de pacientes infectados 
pelo novo coronavírus. Com isso, o 
Serviço Sanitário Nacional poderá 
testar as substâncias em pessoas com 
Covid-19, após estudos preliminares 
terem apresentado resultados positi-
vos com a cloroquina. A eficácia dos 
medicamentos, no entanto, ainda não 
está comprovada.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-aplicacao-da-internet-das-coisas-nos-negocios-ja-e-uma-realidade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/voce-conhece-o-seu-poder-de-cocriar-o-futuro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/embratel-lanca-servico-de-inteligencia-artificial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-processo-de-sucessao-nas-empresas-familiares/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-28-a-30-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-a-30-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-a-30-03-2020/
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News@TI
Cursos gratuitos de Big Data para os 
profissionais se prepararem para o mercado
@O LABDATA – Laboratório de Análise de Dados da FIA, prepa-

rou dois cursos gratuitos de Big Data para os profissionais se 
qualificarem para o mercado de trabalho. As vagas são LIMITADAS! 
Curso 1 : APLICAÇÕES DE BIG DATA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
(https://lp.labdata.fia.com.br/aplicacoes-bd-ia) e Curso 2 : Introdução 
ao Big Data (https://www.coursera.org/learn/introducao-big-data).
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OpiniãO
Crime e castigo no 
mercado de capitais 

Jeff Sprecher, o 
presidente da bolsa 
de Nova York, sua 
mulher, a senadora 
do estado da Georgia, 
e mais outros 
parlamentares estão 
sendo investigados 
pela SEC, órgão 
análogo a CVM 
brasileira, por 
comercialização 
de ações baseadas 
em informações 
privilegiadas (insider 
information). 

Essa suspeita se baseia 
no fato de que os se-
nadores foram alerta-

dos no final de janeiro sobre 
os perigos do Coronavírus 
e receberam atualizações 
diárias sobre o assunto, 
sem divulgação dessas in-
formações ao público. Em 
26 de fevereiro, antes que 
aparecesse a primeira morte 
nos EUA, foram registradas 
vendas vultosas de ações 
por esses senadores no mer-
cado de ações. Comprar ou 
vender ações baseadas em 
informações privilegiadas 
(insider trading) é conside-
rado crime, tanto nos EUA, 
como no Brasil. 

Você pode pensar: que 
mal há nisso? Bem, como 
se sentiria se fosse comprar 
uma casa, aparentemente 
em excelente estado, mas 
depois de ter feito o negócio 
descobre que, quando cho-
ve o porão alaga. O antigo 
dono sabia desse fato, mas o 
omitiu para poder vender a 
casa por um preço maior. Ou 
seja, o antigo dono tinha mais 
informações sobre a casa do 
que você. Isso se chama de 
assimetria de informações, 
uma parte (vendedor, nesse 
caso) tem mais informações 
que a outra (comprador), 
dando uma sensação para a 
parte menos informada de 
ter sido enganada. 

Isso é comum no mercado 
secundário (de usados) de 
imóveis e de carros, e é di-
fícil de se evitar. Se as tran-
sações com informações 
privilegiadas não fossem 
coibidas e punidas no mer-
cado de capitais, o público 
em geral não iria comprar 
ações como uma forma de 
alocar a sua poupança, pois 
as pessoas estariam com 
medo de serem enganadas 
pelos "grandes tubarões" 
do mercado, as empresas 
perderiam uma importante 
fonte de financiamento e 
toda a sociedade iria perder 
e ficar mais pobre. 

Por conta disso, insider 
trading é crime para pro-
mover o desenvolvimento 
do mercado de capitais 
através da confiança de que 
as transações se baseiam na 
simetria de informações, ou 

seja, somente em informa-
ções de domínio público. E 
que as informações priva-
das, quando relevantes ao 
público em geral, devem ser 
tornadas públicas. 

Entretanto, esse caso tal-
vez se mostre muito difícil em 
caracterizá-lo como insider 
trading. Primeiramente, por-
que mídia já cobria bastante 
a epidemia de Coronavírus 
em janeiro por conta da 
epidemia da China e muitas 
informações como papers 
científicos, alertas da OMS 
eram divulgados para todo o 
público. E em 26 de fevereiro, 
quarta-feira de cinzas, a Itália 
já sentia seus efeitos. 

Por outro lado, como os 
documentos apresentados 
aos senadores não são pú-
blicos, não se sabe o quão 
assertivas essas informa-
ções eram a respeito dos 
possíveis impactos dessa 
doença na economia em 
geral e no mercado de ações 
em particular. Nesse caso, o 
grande álibi desses senado-
res e do presidente da bolsa 
de Nova York é a reação do 
governo Trump. 

Certamente, o presidente 
dos EUA, Donald Trump, 
tinha pelo menos as mesmas 
informações, e provavel-
mente antes que os sena-
dores sobre a epidemia do 
Coronavírus. Pelo fato de ter 
uma eleição no final desse 
ano, ele teria todo o inte-
resse de tomar as melhores 
decisões para minimizar o 
impacto da crise sanitária na 
economia e nas perspectivas 
de sua reeleição. Entretanto, 
o discurso dele sempre foi 
o de minimizar o impacto, 
dizendo que era um exagero 
da imprensa etc. 

Mas também não houve 
ações para mitigar uma 
provável contaminação 
em larga escala nos EUA. 
Hoje, se vê que os EUA, a 
maior potência econômica 
e militar do planeta, sofre 
de falta de kits de teste 
da Covid-19, respiradores 
hospitalares, aventais médi-
cos, máscaras, ou seja, um 
despreparo total. 

Portanto, por conta das 
evidências indiretas, penso 
que dificilmente o presiden-
te da NYSE, Jeff Sprecher, 
e os senadores receberão 
qualquer tipo de punição. 
De qualquer forma, com as 
mesmas informações, eles 
se mostraram muito mais 
hábeis em tomar decisões 
do que o presidente Trump 
e, possivelmente, esse fato 
será usado na campanha 
pelos democratas. 

E esse fato deve ser levado 
em conta na sua decisão, 
meu caro leitor, de comprar, 
vender ou manter suas ações. 

(*) - Graduado em Economia, 
mestre e doutor em Administração 

de Empresas. É professor da 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

Josilmar Cia (*) 

Dicas para manter o trabalho remoto 
funcionando permanentemente 

e de forma segura

Com a situação do Coronavírus se 
agravando a cada dia no Brasil, 
inúmeras organizações já adota-

ram o trabalho remoto, conhecido como 
home office, para manter os funcioná-
rios seguros e evitar uma disseminação 
ainda maior da doença.

Porém, muitos esquecem que o 
escritório em casa demanda preocu-
pações e cuidados semelhantes aos 
do convencional. É preciso manter 
constantemente a conexão com a inter-
net, bem como o acesso aos arquivos 
importantes armazenados na nuvem, 
garantindo a produtividade e o contato 
com colaboradores. Porém, tais pre-
venções devem levar em consideração 
os blecautes ocasionais, ou apagões 
causados pelas quedas na rede elétrica, 
além dos picos de energia que podem 
danificar eletrônicos, por fornecerem 
níveis de voltagem mais altos do que 
os suportáveis.

Uma opção para minimizar problemas 
nessas situações são os equipamentos 
de proteção de energia, como é o 
caso dos nobreaks e estabilizadores 
de tensão, que garantem proteção e 
fornecimento de energia ininterrupto 
e estável. “Engana-se quem pensa que 
esses aparelhos são indicados somente 
para empresas da área de tecnologia. 
Qualquer negócio que possua máquinas 
mais sensíveis à energia pode investir 
nesses dispositivos, especialmente 
neste momento em que muitos estão 
adotando a prática do home office”, 
comenta Pedro Al Shara, engenheiro 
elétrico e CEO da TS Shara, fabricante 
nacional de equipamentos de proteção 
de energia.

Para entender como o nobreak pode 
ajudar neste momento de trabalho à 
distância, especialista em Energia da 
TS Shara explica algumas das principais 
funções desse dispositivo:

1– Evitar a perda de documentos e 
dados importantes que não foram 
salvos

Com a maioria aderindo ao uso da 
VPN para acessar à rede privada das 
empresas, é preciso estar atento com o 
tráfego de informações e documentos. 

A maioria dos nobreaks oferece cerca 
de 15 minutos de energia 
para aparelhos simples, 
como notebooks, tenham 
tempo ideal para salvar 
arquivos, encerrar pro-
cessos e desligar tudo de 
maneira correta. Assim, 
você não corre riscos de 
ter arquivos danificados 
e nem perde tempo para 
reexecutar tarefas que 
foram interrompidos.

2 – Manter a conexão 
com a internet

Com o aumento do 
consumo de internet ao 
ter tantas pessoas isola-
dos em suas casas, outro 
benefício de possuir uma 
fonte de alimentação de 
energia reserva é a garantia da cone-
xão à internet, já que os roteadores 
consomem pouca energia, permitindo 
que a bateria substituta continue ope-
rando por horas. Isso evita a queda de 
teleconferências e o acesso online, por 
exemplo.

3 – Evitar aparelhos eletrônicos 
danificados

O uso das máquinas corporativas 
para realizar o trabalho remoto, 
que apresentam mais recursos de 

segurança para evitar vazamentos 
de informações, tam-
bém precisam ser pro-
tegidas. Nesse caso, o 
nobreak funciona como 
um regulador de tensão, 
entregando uma energia 
‘limpa’ (sem oscilações) 
para os dispositivos co-
nectados a ele, servindo 
como uma proteção ex-
tra contra uma energia 
de má qualidade, raios 
e curtos-circuitos que 
podem prejudicar a vida 
útil dos equipamentos.

4 – Proteger a rede 
elétrica

Muito mais do que 
apenas fornecer energia 
contínua após apagões 

ou oscilações de energia, o nobreak 
também é responsável por manter 
a qualidade da sua rede elétrica, fil-
trando a eletricidade que chega aos 
aparelhos eletrônicos, protegendo-os 
dos distúrbios da rede elétrica, evi-
tando a queima, o mau funcionamento 
ou a redução da vida útil deles. Já os 
estabilizadores, como o próprio nome 
diz, ajudam a estabilizar a tensão caso 
aconteça alguma alteração na rede elé-
trica, transformando as tensões altas e 
baixas em constantes e estáveis.

Entenda o papel do nobreak no fornecimento de energia e segurança para as redes remotas

São Paulo, sábado a segunda-feira, 28 a 30 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Uma opção 
para minimizar 
problemas nessas 
situações são os 
equipamentos 
de proteção de 
energia, como é o 
caso dos nobreaks 
e estabilizadores 
de tensão, que 
garantem proteção 
e fornecimento de 
energia ininterrupto 
e estável.
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É a hora da liderança
As empresas estão precisando de líderes 

e colaboradores – juntos – para enfrentar 
a crise causada pela COVID-19!

O momento é bastante caótico: home 
office compulsório, que nem todos sabem 
como fazer e, mesmo os que sabiam, 
nunca o fizeram na proporção que está 
sendo imposta pelo momento.  Além 
da desorganização, o stress emocional 
e necessidades de continuidade e/ou 
adaptação dos trabalhos levam a todos 
para uma esfera de “desorientação”, de 
estarmos perdidos e sem respostas. E, 
de fato, estamos!

Como enfrentar este momento? Como 
acalmar os espíritos e achar saídas para 
os dilemas que brotam incessantemente? 
O que fazer?

Ficar junto!
Contar com o apoio de líderes, pares 

e mentores é a melhor saída, neste mo-
mento.

No nosso comitê de crise interna nós 
decidimos ligar para um mentor, a fim 
de nos dar apoio online para construir-
mos cenários em várias vertentes. Isto 
não nos acalmou, mas nos deu direção e 
foco, capacidade de guiar outras pessoas 
de maneira estruturada. Foi espetacular!

Emocionalmente, nos sustentamos uns 
nos outros como time e surgiram ações e 
força. Até um happy hour virtual foi suge-
rido, a gente se isola socialmente apenas 

no espaço físico, mas pode se manter junto 
ao outro no virtual e no coração.

Qual suporte está sendo dado aos 
seus líderes neste exato momento?

Como seus líderes estão se organizando 
e dando apoio aos seus colaboradores? 
Como os aspectos mais humanos estão 
sendo considerados na busca por resul-
tados? Como estão sendo comunicadas 
as duras decisões tomadas que levam à 
sobrevivência dos negócios? Qual a ética 
adotada para cuidar de seus fornecedores?

Neste cenário nenhuma solução está 
pronta. Podemos pensar nela juntos, pode-
mos nos movimentar construindo cenários 
e nos apoiando mesmo virtualmente.

Não dá para não fazer nada.
A perspectiva ainda é de médio prazo 

para a crise, talvez uns 6 meses pelo 
menos. Novas formas de lidar com o tra-
balho, de nos cuidar como pessoas e de 
usar nosso potencial para dar respostas 
novas ao desafio presente precisam ser 
rapidamente desenvolvidas.  Precisamos 
saber nos manter saudáveis mental, re-
lacional, física e espiritualmente, e – ao 
mesmo tempo – aproveitar para ampliar 
nossos conhecimentos.  É esse equilíbrio 
essencial dos nossos 05 eixos que pode 
nos permitir viver este momento, agora, 
com as melhores condições.

(Fonte: Celso Braga - CEO do Grupo Bridge)
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Como minimizar os 
danos econômicos 

causados pela pandemia

Com o pedido de 
quarentena em 
diversos países, Angel 
Gurría, secretário-
geral da OCDE, 
informou que o 
choque econômico 
atual já é maior do 
que a crise financeira 
de 2008 ou a de 2001

Falando mais especifi-
camente do Brasil, a 
preocupação econô-

mica não é diferente. Por 
aqui, os setores mais afeta-
dos, obviamente, são aque-
les que devem parar as suas 
atividades, basicamente, os 
serviços não essenciais e 
o comércio não eletrônico 
de bens não essenciais. No 
estado de São Paulo seguem 
permitidos apenas sete 
tipos de serviços: saúde pú-
blica e privada, transportes 
públicos, abastecimento, 
alimentação, segurança, 
limpeza, bancos e lotéricas. 

A indústria e a construção 
civil seguem autorizadas a 
operar, mas as empresas que 
têm atividades paralisadas 
certamente terão perdas de 
receitas e poderão enfrentar 
dificuldades de caixa para 
pagar empregados e for-
necedores. Neste cenário, 
a melhor alternativa, tanto 
para os serviços quanto para 
comércio, é migrar suas 
atividades para a internet. 
Escolas, escritórios de con-
tabilidade ou de advocacia, 
psicólogos e outros serviços 
podem buscar meios de 
trabalhar online. O mesmo 
vale para o comércio. 

Para profissionais como 
dentistas, academias e es-
teticistas, por exemplo, que 
não tem como trabalhar pela 
internet, é fundamental ter 
acesso ao crédito bancário. 

Entretanto, justamente 
nestes momentos os bancos 
podem ficar em situação 
difícil, uma vez que, como 
trabalham alavancados, o 
aumento da inadimplência 
pode levar a quebras bancá-
rias. Então é crucial a ação 
do Banco Central garan-
tindo liquidez aos bancos. 
Como nós podemos ajudar? 

Em períodos como esse, 
precisamos nos esforçar ao 
máximo para pagarmos as 
contas que podemos, pois 
a economia é um tecido 
integrado e, se os atores 
econômicos adotarem uma 
postura de cada um para 
si, ou salve-se quem puder, 
a recessão será muito mais 
profunda. 

Por exemplo, se muitas 
pessoas atrasarem seus alu-
guéis, suas contas, pararem 
de pagar escolas, academias 
ou empregados domésticos, 
estaremos gerando uma 
cadeia de destruição de 
renda que vai aprofundar 
muito a recessão e tornar 
a recuperação muito mais 
difícil. 

Por isso, quem já fez no 
passado uma poupança para 
os dias difíceis, deve seguir 
consumindo normalmente, 
pois ajudará na recuperação 
da economia; quem não tem 
poupança, mas tem renda, 
deve cortar um pouco os 
seus gastos para fazer uma 
poupança, já que ninguém 
sabe ainda até onde vai a 
crise. 

Por fim, quem tem dívidas 
deve cortar todos os gas-
tos supérfluos para pagar 
rapidamente suas dívidas 
e iniciar uma poupança. 
Dessa maneira, todos juntos 
e informados, será mais fácil 
superar esse período. 

(*) - É professor de Economia do Centro 
Universitário FEI. 

Paulo Baia (*)
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D - Estudar Na Prática
As restrições de circulação e o cancelamento de atividades de ins-
tituições de ensino têm impactado a vida de quem está investindo 
em cursos para se desenvolver profissionalmente. Mas existem boas 
alternativas disponíveis para que as pessoas possam continuar esse 
processo sem ter que sair de casa. Referência nacional em formação 
de lideranças, a Fundação Estudar acaba de lançar a "Trilha de De-
senvolvimento", uma iniciativa do Estudar Na Prática, com conteúdos 
exclusivos e gratuitos relacionados a competências fundamentais 
para o mundo do trabalho atual. Os materiais estão reunidos em 
cinco temáticas: Autoconhecimento, Liderança, Processos Seletivos, 
Inteligência Emocional e Comunicação Interpessoal. Mais informações: 
(http://napratica.org.br).  

E - Jatos Leves
A Embraer Aviação Executiva anuncia a certificação tripla do novo 
Phenom 300E – o jato single-pilot mais veloz e com maior alcan-
ce do mundo, capaz de atingir Mach 0.80 – por parte da Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC), da Federal Aviation Adminis-
tration (FAA) e da Agência Europeia para a Segurança da Aviação 
(European Aviation Safety Agency – EASA). O novo Phenom 300E 
é a versão aprimorada da série Phenom 300, jato executivo com o 
maior número de entregas da última década. Com design moderno, 
o melhor desempenho da categoria, conforto excepcional e exce-
lente ergonomia, o novo Phenom 300E redefine o padrão para a 
categoria de jatos leves. 

F - Adiamento de Parcelas
A Ford anunciou uma ação emergencial para os clientes que finan-
ciaram a compra de um veículo pela Ford Credit. A marca oferece a 
possibilidade de transferir para o final do contrato até três parcelas do 
financiamento com vencimento a partir do dia 31 de março. Para estar 
apto a essa condição não é necessário fazer nenhum tipo de comprovação 
relacionada à saúde ou renda, basta estar em dia com os pagamentos. Os 
clientes que desejarem aderir devem entrar em contato com a Central 
de Atendimento da Ford Credit pelos telefones 4004-4581 (capitais 
e regiões metropolitanas) ou 0800 722-4581 (demais localidades) e 
manifestar a sua intenção. 

A - Álcool para SP
Empresas como a ‘Natura &Co’ e o ‘Grupo São Martinho’, começam a 
produzir 250 mil litros de álcool, 70% que serão doados para a Secre-
taria de Saúde do Estado com o objetivo de ajudar na prevenção do 
novo Coronavírus e proteger a saúde de milhares de pacientes da rede 
pública. O álcool, doado pelo ‘Grupo São Martinho’, será processado 
e envasado na fábrica da Natura em São Paulo. Serão 50 mil litros 
produzidos diariamente durante 5 dias consecutivos, distribuídos em 
embalagens de 750 ml. Além disso, a  ‘Coperalcool’ também anunciou 
que vai doar 50 mil frascos de álcool em gel para instituições de segu-
rança pública do Estado, como a PM, Polícia Civil, Polícia Científica e 
Corpo de Bombeiros. 

B - On-line Gratuitos
O SenacSP disponibiliza 24 cursos on-line gratuitos (extensão universi-
tária e cursos livres) para pessoas que buscam aprimorar conhecimento 
e aprender em casa. A iniciativa é um dos principais meios para o 
desenvolvimento da comunidade, mesmo que em casa, considerando 
o cenário do país de isolamento social. Disponíveis no portal (www.
sp.senac.br), entre os cursos de extensão universitária, com carga horá-
ria que varia de 40 a 60 horas, estão: Docência e Mediação Pedagógica 
Online, Elaboração de Materiais Didáticos com Recursos Tecnológicos, 
Gestão das Potencialidades Humanas e Avaliação de Desempenho, 
Primeiros Passos para Empreender, entre outros. 

C - Conserto de Respiradores 
A General Motors está engajada na luta contra a Covid-19. Atuando 
junto às autoridades, a empresa está liderando esforços conjuntos com 
o ministério da Economia, Senai, Abeclin (Associação Brasileira de 
Engenharia Clínica) e outras montadoras para unir uma força-tarefa 
no conserto de todos os respiradores que não estão funcionando no 
Brasil, por meio da Iniciativa + Manutenção de Respiradores. A ação 
tem o intuito de aumentar o número de aparelhos disponíveis para 
atender pacientes graves infectados pelo vírus Covid-19. A GM colo-
cou sua expertise, instalações e força de trabalho voluntário técnico à 
disposição das autoridades. Até o momento, já foram mapeados mais 
de 3.000 respiradores que não estão em operação. Este número pode 
ser ainda maior. 

G - Trabalho Remoto
A Zendesk, Inc., companhia focada em serviços de CRM, acaba de disponibi-
lizar o Remote Support Bundle, um pacote de softwares e recursos gratuitos 
projetado para ajudar equipes espalhadas a se manterem conectadas e con-
tinuar a fornecer suporte aos seus clientes. O Remote Support Bundle será 
gratuito por seis meses para clientes e novos clientes, sem o compromisso 
de uso contínuo. Ele provê  ferramentas - como um add-on de colaboração 
que permite que os agentes de suporte se comuniquem com outras equipes 
através de canais como o Slack, por exemplo - para que empresas tomem 
decisões rápidas e baseadas em dados, à medida que estabelecem novas 
formas de trabalho remoto. Saiba mais em: (www.zendesk.com.br).

H - Respiradores para UTIs
A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, doou 
R$ 6 milhões à organização social Comunitas para a compra de respi-
radores hospitalares. Com esta iniciativa, só a EDP será a responsável 
pela oferta de 25% de todos os respiradores necessários para atender 
os leitos das UTIs dos hospitais públicos do estado de São Paulo, o mais 
atingido pela crise do Coronavírus, nesta primeira fase de reforço. Os 
respiradores artificiais são equipamentos essenciais para a sobrevivência 
e recuperação de pacientes graves da Covid-19. Esses instrumentos serão 
encaminhados a hospitais públicos indicados pelo governo, com intuito 
de auxiliar a gestão pública no controle da pandemia. 

I - PepsiCo Abre 500 Vagas 
Líder no setor de alimentos e bebidas e ciente da sua responsabilidade com a 
sociedade, a PepsiCo tem o compromisso de garantir o abastecimento de seus 
produtos. Para isso, tem reforçado as medidas de segurança e amparo aos seus 
funcionários, consumidores e clientes. A empresa anuncia ainda a abertura 
de 500 vagas temporárias. Está contratando profissionais para: vendedores, 
entregadores, auxiliar de produção, operador de produção, técnico de quali-
dade e de manutenção, auxiliar de logística, motorista carreteiro, analista de 
controladoria, entre outras. Interessado deve acessar o link (https://staffing.
manpowergroup.com.br/search/?search=28412) e cadastrar o curriculo.

J - Máscaras em Solidariedade
Em um cenário de tantos desafios, a união é a grande arma secreta para 
vencermos. Pensando nisso, a Arezzo&Co mobilizou fornecedores de 
tecidos, fábricas e a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do 
Sul para produzir 25 mil máscaras de proteção. A orientação técnica 
para a produção das máscaras foi feita por responsáveis da Secretaria de 
Saúde de Campo Bom. Os tecidos, doados por fornecedores da região. 
Mais de 12 fábricas cederam seus maquinários para que um grupo de 
voluntários produzisse o primeiro lote. E um fornecedor de embalagens 
assumiu a organização em pacotes de 100 unidades. As máscaras serão 
distribuídas pelas Secretarias de Saúde em Campo Bom, Novo Hamburgo 
e pela Secretaria de Saúde do Estado do RS. 

O Indicador Movimento do 
Comércio, que acompanha 
o desempenho das vendas 
no varejo em todo o Brasil, 
cedeu 1,5% em fevereiro na 
comparação mensal dessazo-
nalizada, de acordo com da-
dos apurados pela Boa Vista. 
Na avaliação acumulada em 
12 meses, o indicador subiu 
1,3%. Já em relação ao mesmo 
mês de 2019, o varejo apontou 
crescimento de 0,8%.

Nota-se que as concessões 
de crédito com recursos 
livres aos consumidores 
mantiveram um bom ritmo 
de crescimento nos últimos 
meses, o que, somado ao nível 
controlado de preços e ao res-
gate dos recursos do FGTS no 
fim do ano passado, parecem 
ter suportado o crescimento 
interanual do movimento do 
comércio até o momento. 

Contudo, após iniciar o 

O dinheiro se somará aos 
R$ 78 bilhões anuncia-
dos na semana passa-

da, o que totalizará R$ 111 
bilhões em recursos injetados. 
Os R$ 33 bilhões adicionais 
serão destinados a linhas de 
capital de giro para empresas, 
que ganharam reforço de R$ 
20 bilhões; para a compra de 
carteiras (R$ 10 bilhões); para 
o crédito a Santas Casas (R$ 
2 bilhões) e para o crédito 
agrícola (R$ 1 bilhão).

A Caixa também cortou 
as taxas de juros do cheque 
especial para pessoa física, 
do parcelamento da fatura do 
cartão de crédito, de capital 
de giro, de empréstimos para 
hospitais, para o Crédito Di-
reto ao Consumidor (CDC) 
e para o penhor. Os juros 

Medidas fazem parte de ações para enfrentar coronavírus.
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Em meio ao avanço da pandemia 
do novo Coronavírus (Sars-CoV-2) 
no Brasil, o governo de Jair Bolsonaro 
lançou uma campanha que defende 
que o país "não pode parar". Em um 
post publicado em sua conta oficial 
no Instagram, o governo federal ecoa 
a principal diretriz apresentada pelo 
presidente Bolsonaro: isolar idosos 

e grupos de risco e liberar as outras 
pessoas.

"No mundo todo, são raros os casos 
de vítimas fatais [sic] do Coronavírus 
entre jovens e adultos. A quase-
-totalidade dos óbitos se deu com 
idosos. Portanto, é preciso proteger 
estas pessoas e todos os integrantes 
dos grupos de risco, com todo cui-

dado, carinho e respeito. Para estes, 
o isolamento. Para todos os demais, 
distanciamento, atenção redobrada 
e muita responsabilidade. Vamos, 
com cuidado e consciência, voltar à 
normalidade", diz o texto.

Segundo o jornal O Globo, o governo 
também prepara um vídeo para am-
pliar a campanha. A iniciativa remete 

a uma ação de marketing que viralizou 
em Milão no fim de fevereiro, também 
defendendo que a capital financeira 
da Itália não podia parar. Na ocasião, 
a campanha não foi preparada por 
órgãos oficiais, mas teve o apoio pú-
blico do prefeito Giuseppe Sala, que, 
um mês mais tarde, reconheceria o 
erro (ANSA).

Setor moageiro 
garante o 
abastecimento de 
farinha de trigo 

O Sindicato da Indústria do 
Trigo no Estado de São Paulo 
(Sindustrigo) reforça o com-
prometimento do setor em 
garantir o abastecimento de 
toda a cadeia, para assim dar 
continuidade à missão de ali-
mentar a população brasileira.

Os moinhos não têm medido 
esforços para continuar em 
operação, com foco em produzir 
farinha de trigo com toda a se-
gurança alimentar para atender 
à demanda de seus clientes 
- supermercados, atacados, 
padarias, indústrias de massas, 
biscoitos, pães industriais e 
bolos, além dos demais canais 
de food service e consumidores 
em geral.

Os estoques de matéria-
-prima estão em bons níveis, o 
recebimento de insumos e a dis-
tribuição de produtos seguem 
normalmente e o Sindustrigo 
mantém-se atento a eventuais 
empecilhos, para ação imediata 
junto aos órgãos governamen-
tais. O setor moageiro paulista 
empenha-se para auxiliar e 
reforçar esse movimento, que 
tem unido todos os elos da so-
ciedade, em busca de superar 
mais um desafio. 

O comprometimento de todos 
os colaboradores desta cadeia 
refletirá na normalização do 
abastecimento de alimentos, 
não só no Estado de São Paulo, 
mas em todo o Brasil. Fonte 
e mais informações: (www.
sindustrigo.com.br).

Caixa reduz juros e anuncia 
R$ 33 bilhões para economia
A Caixa reforçou, em R$ 33 bilhões, as linhas de crédito para enfrentar a crise provocada pelo 
Coronavírus

927, o banco suspendeu o 
recolhimento do FGTS pelos 
empregadores em março, 
abril e maio. Quem não re-
colher pode parcelar o valor 
em até seis vezes, tendo o 
certificado de regularidade 
do FGTS prorrogado por 
90 dias. 

A Caixa também anunciou 
uma linha de capital de giro 
para manutenção da folha 
de pagamento das micro e 
pequenas empresas. O banco 
firmou parcerias para am-
pliação de linhas de crédito 
e para o suporte a pequenos 
negócios por meio do Sebrae. 
A antecipação de recebíveis, 
quando o comerciante rece-
be adiantado o valor de com-
pras com cartão de crédito, 
terá taxas reduzidas (ABr).

reduzidos entrarão em vigor 
em 1º de abril para o cheque 
especial e o cartão de crédi-
to. Para os demais produtos, 
as taxas já estão em vigor.

Os juros do cheque espe-
cial passaram de 4,95% para 
2,90% ao mês. O período em 

que o cliente pode ficar sem 
pagar as parcelas passou de 
60 para 90 dias. A medida 
abrange o crédito a pessoas 
físicas, a pessoas jurídicas, 
a hospitais e o crédito habi-
tacional para pessoas físicas 
e empresas. Conforme a MP 

Movimento do Comércio 
caiu 1,5% em fevereiro

Cenário aponta para uma provável desaceleração do 
movimento do comércio nos próximos meses.
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ano com alta, em fevereiro o 
indicador voltou a registrar 
variação negativa na base men-
sal. Reflexo de um mercado de 
trabalho bastante fragilizado 
e com fraco crescimento da 
renda, fatores que implicam 
em aumento do endividamento 
e comprometimento da renda 
provocando queda no consumo 
e maior risco de inadimplência.

Ademais, dadas as adversi-
dades provocadas pela pan-
demia do novo Coronavírus, 
pode-se esperar uma piora 
no emprego e no nível de 
consumo em 2020. Cenário 
que aponta para uma provável 
desaceleração da atividade 
econômica e do movimento 
do comércio nos próximos 
meses (boavistascpc.com).

Governo lança ação 'Brasil não pode parar'
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Chega de Golpes!
Este título traduz 
o desabafo de uma 
sociedade que já 
não suporta mais 
ser bombardeada, 
diariamente, com 
imensa quantidade de 
tentativas de golpes

 

Nem mesmo neste mo-
mento de crise mundial, 
com a pandemia do 

Coronavírus (Covid-19), os 
golpistas param de criar novas 
formas de cometer crimes e 
prejudicar as pessoas. Ao que 
parece, nestes últimos anos, 
as tentativas de golpes tem 
aumentado, especialmente 
em razão das facilidades que 
a internet tem trazido para o 
cometimento destes crimes.

A própria OMS tem sido 
vítima de cybercriminosos, 
que usam o seu símbolo para 
aplicar golpes financeiros, 
com a solicitação de doações, 
utilizando-se da credibilidade 
e do trabalho desenvolvido 
contra o Coronavírus, por esta 
respeitada entidade, para en-
ganar suas vítimas. No Brasil, 
há relatos de crimes que foram 
cometidos por indivíduos que 
se passaram por integrantes de 
equipe para a coleta domiciliar 
de exame do novo Coronavírus, 
de um renomado hospital, se 
aproveitando da atual vulnera-
bilidade da sociedade, para re-
alizar assaltos em residências.

Os crimes ocorreram após 
a localização, na internet, 
de um falso telefone deste 
hospital. Então, os golpistas 
agendaram a falsa realização 
da coleta domiciliar, por meio 
de aplicativo de troca de men-
sagens instantâneas. Porém, 
após entrarem na residência 
da vítima, foi anunciado o 
roubo. Este próprio hospital, 
devido ao número de golpes, 
fez um alerta em suas redes 
sociais, advertindo que seus 
colaboradores, que realizam 
a coleta domiciliar, sempre 
utilizam uniforme e crachá, na 
tentativa de evitar que novos 
casos, com este mesmo modus 
operandi, ocorram.

Há também o golpe através 
de aplicativo de celular, que 
promete apresentar um mapa 
interativo e dados estatísticos 
sobre o novo Coronavírus, 
todavia, na verdade, trata-se 
de golpe que se utiliza de 
malware (ransoware), que 
irá criptografar os dados do 
celular da vítima, e solicitar 
um resgate, em bitcoins, para 
o desbloqueio do aparelho.

Como se não bastasse, está 
sendo divulgado um link falso 
para cadastro, que promete 

o envio gratuito, a quem se 
cadastrar, de frasco de álcool 
em gel. Este link, que já foi 
desmentido pela empresa que 
está produzindo o álcool em 
gel, na verdade, buscam cap-
tar os dados das vítimas, para 
utilizá-los em golpes futuros.  

Interessante notar que, ape-
sar do acréscimo de formas e 
da quantidade de tentativas de 
golpes neste momento de pan-
demia, mesmo em momentos 
mais tranquilos, esta já é uma 
realidade enfrentada por todos, 
seja online ou mesmo offline.

Essas tentativas vão desde 
o recebimento de um boleto 
falso, até mesmo a formas mais 
complexas de golpes, como o 
convite para eventos inexis-
tentes de pessoas famosas, 
a substituição do código de 
barras da guia de pagamento, 
realizada por um programa ma-
licioso, e até mesmo pedidos 
de auxílios falsos, ou seja, os 
criminosos não se cansam de 
tentar enganar a todos.

Curioso observar que al-
guns dos golpes se adequam 
ao momento vivido, como no 
presente caso do Coronavírus, 
ou ao calendário anual de 
obrigações, começando com 
os carnês falsos de IPTU, que 
são recebidos desde o início 
do ano, e passando pelas falsas 
comunicações da Receita Fe-
deral, cobrando algum tributo 
inexistente (especialmente 
nesta época de entrega de 
Declaração do Imposto de 
Renda).

Já outros são atemporais, 
desde o clássico phishing 
(através de e-mail falso com 
solicitação para atualizar o 
token da instituição bancária, 
por exemplo), até os mais 
modernos, com a invasão de 
aplicativos de mensagens e a 
solicitação de envio de dinhei-
ro, feita através um número de 
celular conhecido. Portanto, 
fica o alerta de que criminosos 
estão se aproveitando deste 
momento de caos mundial e 
de pânico, para multiplicar 
suas vítimas. 

E somente através da infor-
mação verdadeira, do cuidado 
redobrado e do conhecimento 
de como estes crimes estão 
sendo cometidos, é que se 
poderá minimizar a quanti-
dade de vítimas e os efeitos 
destes golpes, especialmente 
neste momento tão sofrido da 
humanidade.

(*) - Advogado Criminalista, 
Mestrando em Direito Penal na USP, 

pós em Direito Penal e Processo 
Penal pela Uni.Coimbra , com 

Especialização pela Uni. Castilla-
La Mancha, integrou o Conselho 
Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social e foi Conselheiro 
Estadual da OAB/SP. 

Flávio Filizzola D'Urso (*) 

Aprovado 
auxílio de 
R$ 600 para 
trabalhadores 
informais

A Câmara dos Deputados 
aprovou um auxílio de R$ 
600 para os trabalhadores 
afetados pela pandemia do 
novo Coronavírus. O texto 
agora segue para o Senado. 
A medida atinge os traba-
lhadores sem carteira assi-
nada, que poderão receber 
o valor durante três meses, 
no limite de duas pessoas 
por família. No caso de mu-
lheres que sejam chefes de 
família, o valor pode chegar 
a R$ 1,2 mil.

Poderão receber a ajuda 
todos os autônomos - in-
cluindo os Microempreen-
dedores Individuais (MEI) 
- que não receberem outros 
benefícios do governo, 
como aposentadorias e 
seguro desemprego.

Entre os critérios esta-
belecidos pelo projeto dos 
deputados, os beneficiários 
devem ser maiores de 18 
anos, não possuírem em-
prego formal, ter renda per 
capita mensal de até meio 
salário mínimo ou renda 
familiar mensal de até três 
salários mínimos (ANSA).

Com isso, é preciso 
aumentar também os 
cuidados para evitar 

acessos indevidos, entrada 
de vírus ou golpes aplica-
dos pela Web. A empresa 
especializada em segurança 
da informação Kaspersky 
identificou na América La-
tina mais de 300 domínios 
maliciosos usados para envio 
de mensagens falsas e 35 
para difundir malwares entre 
fevereiro e 15 de março.

Um exemplo foi uma men-
sagem com uma conta de 
álcool gel de mais de R$ 3 
mil. Quem clicava tinha um 
cavalo de troia instalado, que 
permitia o acesso à máquina 
do usuário pelos autores do 
golpe. Isso permitia, por 

Demanda elevada exige atenção à entrada de vírus e golpes na web.
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Com uma pandemia ins-
talada no mundo, fica claro 
que os índices projetados 
para o varejo em 2020 não 
devem se concretizar. Para 
o economista e presidente 
do Instituto Brasileiro de 
Executivos de Varejo e Mer-
cado de Consumo (Ibevar), 
Claudio Felisoni de Angelo, 
com muita sorte, o indicati-
vo pode ser de crescimento 
tímido em relação a 2019. 

"Temos um cenário de 
absoluta incerteza neste 
momento, pois nunca vi-
venciamos algo parecido. 
É uma situação que, ape-
sar de tomarmos todas as 
medidas cabíveis para con-
tenção, não temos controle. 
Por isso, as projeções para o 
ano ficaram longe da nossa 
realidade hoje", avalia o es-
pecialista. Antes do avanço 
da Covid-19, as projeções 
deste ano indicavam um 
crescimento de 1,7% do 
PIB e de 5% para o varejo. 

Agora, o economista le-
vanta três possíveis rumos 
para a economia em meio 
à crise. O primeiro deles, 
e mais otimista, visa uma 
recuperação relativamen-
te rápida, com o controle 
rápido da doença. Isso 

As projeções para o ano ficaram longe da nossa realidade hoje.
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Por causa dos impactos da 
pandemia do Coronavírus, o 
prazo final para entrega da 
Declaração Anual Simplifi-
cada, referente a 2019, para 
o microempreendedor indi-
vidual (MEI) foi prorrogado 
para 30 de junho de 2020. A 
medida, aprovada pelo Comi-
tê Gestor do Simples Nacio-
nal, foi publicada no DO de 
quinta-feira (26). Além disso, 
também foi prorrogado, para 
a mesma data, o prazo para 
apresentação da Declaração 
de Informações Socioeconô-
micas e Fiscais (Defis) refe-
rente ao ano passado.

A lista detalhada dos ser-
viços públicos e atividades 
considerados essenciais, ou 
seja, que devem ser mantidos 
em funcionamento durante 
o período de quarentena 
da doença, aos poucos tem 
sido atualizada pelo Governo 
Federal. Desta vez, as loté-
ricas foram incluídas no rol 
de atividades autorizadas a 
funcionar neste período. Na 
última sexta-feira (20) já ha-
via sido publicado o Decreto 
nº 10.282 com uma série de 
atividades permitidas, entre 
elas, serviço de call center, 
transporte de passageiros 
por táxi ou aplicativo, trans-

Buscando dar uma alter-
nativa a comerciantes que 
estarão fechados ao público 
durante a quarentena, o 
Ebanx lançou uma forma 
rápida de lojistas venderem 
online, o Ebanx Beep, com 
uma funcionalidade que 
comporta a venda de vou-
chers para produtos e ser-
viços. O objetivo é ajudar os 
negócios que estão sem fluxo 
de caixa durante a época de 
quarentena no país. 

Pequenos comércios e pro-
fissionais autônomos como 
personal trainers, manicu-
res, diaristas e confeiteiros, 
entre outros, poderão co-
mercializar vouchers usando 
a nova funcionalidade, e de-
finir a troca desses vouchers 
pelos produtos ou serviços. 
As datas para a troca serão 
informadas pelos próprios 
vendedores. 

"Desenvolvemos essa pos-
sibilidade com a intenção de 
facilitar as vendas de peque-
nos estabelecimentos e pro-
fissionais autônomos neste 
momento delicado. Com ela, 
conseguimos conectar esses 
vendedores às pessoas que 
podem e querem ajudar", 
afirma André Boaventura, 
sócio e CMO do Ebanx. Além 

Uso maior da internet requer 
mais cuidado com segurança

O recurso da internet vem crescendo para finalidades como o teletrabalho, a comunicação com parentes, 
amigos e colegas, a busca por informações e momentos de lazer no consumo de músicas e vídeos

obter cliques para ganhar 
dinheiro com os anúncios na 
página de destino.

Os códigos maliciosos 
podem ser vírus, cavalo 
de troia, “ransomware” e 
“backdoor” (programa que 
permite o acesso remoto ao 
equipamento do usuário). O 
Comitê Gestor da Internet 
lançou um guia com dicas 
para manter um uso segu-
ro da internet. Mensagens 
diversas, incluindo boatos 
com curas milagrosas ou 
novidades, podem ser uma 
armadilha para implantar 
um vírus ou um código 
malicioso no computador 
ou smartphone do usuário 
(https://internetsegura.br/
coronavirus/) (ABr).

exemplo, a realização de 
pagamentos e outras movi-
mentações bancárias. Outro 
caso foi uma campanha falsa 
distribuída no WhatsApp 
que simulava um anúncio da 

plataforma de vídeo Netflix 
que oferecia acesso gratuito 
durante a pandemia do novo 
Coronavírus. Quem clicava 
era direcionado a um site. 
O objetivo dos autores era 

Quais serão os impactos do 
Coronavírus na economia? 

implicaria em uma perda de, 
aproximadamente, 0,5p.p. 
do PIB, caindo para 1,2%, 
e uma estimativa de cres-
cimento de 3% no varejo. A 
segunda seria um controle 
não tão efetivo do vírus, 
como na Itália. Isso resultaria 
em um impacto mais forte e 
uma recuperação mais lenta, 
com crescimento de apenas 
1% do PIB e 1,5% do varejo. 

Já o terceiro cenário seria o 
colapso do sistema de saúde, 
caso o vírus se espalhe muito 
rápido, aliado a questões 
internas e reflexos da crise 
mundial, o que ocasionaria 
uma profunda recessão com 
declínio significativo das 
vendas de varejo. "São três 
hipóteses viáveis. O pior dos 

cenários seria uma calami-
dade na saúde e queda do 
PIB e nas vendas. Mas ainda 
acreditamos que isso não 
deve acontecer", observa 
Felisoni. 

Ainda segundo o presi-
dente do Ibevar, o setor de 
bem duráveis, como imó-
veis, automóveis e eletro-
domésticos, devem ser os 
mais impactados durante a 
pandemia. "Neste momen-
to, as pessoas estão mais 
focadas no essencial, como 
alimentos e produtos de hi-
giene, por exemplo. Outras 
demandas que podem ser 
postergadas não são obvia-
mente prioridade", finaliza 
o executivo (Fonte: www.
ibevar.org.br). 

Entrega da declaração anual do MEI 
é prorrogado para 30 de junho

porte e entrega de cargas em 
geral, serviços funerários e 
de assistência à saúde, in-
cluídos os serviços médicos 
e hospitalares, dentre outros.

As medidas de incentivo à 
tecnologia, pesquisa e ino-
vação têm sido anunciadas 
frequentemente pelo Gover-
no Federal, proporcionando 
oportunidades de negócios 
para startups e empresas 
de inovação. Por meio da 
Portaria nº 1.245, publicada 
na quarta-feira (25), no DOU, 
o Ministério da Ciência e 
Tecnologia definiu as priori-
dades a serem adotadas para 
o enfrentamento do novo 
Coronavírus, com destaque 
para o desenvolvimento em 
testes de diagnósticos, fer-

ramentas de telemedicina, 
produção de ventiladores 
pulmonares em escala, den-
tre outros. Para isso, foram 
definidas ações necessárias 
de apoio com contratação 
direta de projetos, estudos, 
tecnologias e inovações, por 
exemplo.

O Governo Federal tam-
bém anunciou, por meio da 
Resolução nº 22 de 25 de mar-
ço de 2020, que zerou, tem-
porariamente, a alíquota do 
imposto de importação para 
diversos produtos farmacêu-
ticos e médico-hospitalares, 
entre eles, kits de teste para a 
Covid-19, luvas de proteção, 
kits de intubação e aparelhos 
de respiração artificial (AI/
Sebrae).

O prazo para entrega da Declaração Anual Simplificada, para o 
microempreendedor individual foi prorrogado para 30 de junho
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Sistema de vendas online para 
pequenos comerciantes
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de montar a loja virtual, os 
vendedores também pode-
rão contar com o processa-
mento de pagamentos do 
Ebanx Pay, disponibilizado 
dentro da plataforma. 

Cartões de crédito de 
todas as bandeiras serão 
aceitos com possibilidade 
de parcelamento, além 
de boleto bancário, e a 
liquidação pode ser feita 
quinzenalmente. Montar 
a loja na plataforma é um 
processo simples, que não 
exige a presença de um 
programador. A adesão ao 
sistema é feita de forma 
online e, em poucos minu-
tos, já é possível começar a 
cadastrar os artigos, sejam 

eles produtos, serviços ou 
os próprios vouchers. 

"A plataforma é uma op-
ção para esses vendedores 
estarem no mundo digital, 
dando a eles mais visibilidade 
e oportunidades de negócio, 
além de promover a inclusão 
digital dos comércios em 
geral", completa Boaventu-
ra. Apenas três etapas são 
necessárias para criar a loja 
no Ebanx Beep. O vendedor 
deve acessar o site (www.
ebanxbeep.com) e preen-
cher o cadastro inicial. Na 
sequência, ele já pode come-
çar a cadastrar os itens que 
deseja vender online - num 
processo que pode ser con-
cluído em poucos minutos. 



O papel da tecnologia no 
combate ao Coronavírus

Com o número de casos 
confirmados a cada 
dia, o Brasil também 
tem desenvolvido 
novas soluções para 
tratamento e prevenção 
ao Coronavírus

No início de março, o 
Ministério da Saúde 
disponibilizou um 

maior acesso da população 
ao Coronavírus, lançando 
um aplicativo no qual a po-
pulação pode tirar dúvidas 
sobre sintomas, prevenção, 
unidades de saúde próxi-
mas e outras informações 
relevantes sobre o tema. 
Chamado “Coronavírus 
– SUS”, o software ainda 
fornece notícias em tempo 
real e um formulário que 
avalia o risco de infecção 
dos usuários.

Como essa iniciativa do 
governo, temos tido notí-
cias de diversas atividades 
que estão sendo feitas pela 
sociedade civil organizada, 
bem como adaptação e 
desenvolvimento de novas 
tecnologias no combate à 
doença, desde investimen-
tos milionários em pesquisa 
de novas drogas e formas de 
tratamento até adaptação 
de produtos para agilizar o 
dia a dia dos profissionais 
de saúde.

A demora no atendimento 
pode ser um fator alta-
mente comprometedor na 
vida do paciente, desde a 
demora para detecção do 
problema, até a demora 
para o enfermeiro atender 
o paciente no leito, tanto 
que as campainhas nos 
leitos são obrigatórias por 
norma da ANVISA. Para 
essa segunda necessidade, 
desenvolvemos equipamen-
tos sem fio para agilizar a 
chamada dos profissionais 
de saúde, seja no leito do 
paciente em hospitais, em 
clínicas de repouso ou em 
laboratórios clínicos. 

Apertando um botão o 
paciente pode sinalizar sua 
necessidade para que o 
profissional de saúde possa 
socorrê-lo tão logo seja ne-
cessário independente de 
onde esteja. Como avanço 
adicional, toda essa tecno-

logia está disponível hoje, 
para implantação imediata, 
na medida em que pode ser 
instalada sem a necessida-
de de obras e furação de 
paredes, uma vez que seu 
funcionamento prescinde 
de fiação, é uma tecnologia 
de transmissão de sinais por 
radiofrequência e, portanto, 
sem fio.

Todos os setores da so-
ciedade estão trabalhando 
para superar os desafios 
da epidemia e diversas 
tecnologias estão sendo 
utilizadas mundo afora para 
combater a pandemia da 
Covid-19, causada pelo novo 
Coronavírus. Algumas delas 
ainda são novas e restritas 
a determinados países, mas 
estão em fase acelerada de 
testes e se mostram úteis 
para oferecer serviços em 
situação de isolamento. 

Enquanto isso, outras 
soluções mais comuns no 
mercado vêm ganhando im-
portância em meios às pre-
cauções necessárias para 
conter o avanço da doença, 
enquanto temos notícia que 
drones, robôs e até carros 
voadores vem auxiliando 
hospitais, autoridades e 
pacientes a enfrentarem a 
pandemia. Ao lado do pro-
cesso de acelerar a pesqui-
sa, vimos no noticiário que 
a  conectividade 5G vem 
sendo chave na China e na 
Coreia do Sul para permitir 
o contato à distância. 

Em robôs, a rede de quinta 
geração é essencial para 
permitir o funcionamento 
de sistemas de inteligência 
artificial. Além disso, a baixa 
latência da tecnologia ajuda 
a operar equipamentos mé-
dicos via internet com alto 
grau de precisão. Isso tudo 
ao lado do desenvolvimento 
e o acesso ao tratamento 
prático com medicamentos 
eficazes contra o novo Co-
ronavírus devem fazer com 
que a pandemia possa real-
mente utilizar a tecnologia 
para controle e diminuição 
dos casos no Brasil. 

Vamos acreditar e fazer a 
nossa parte.

(*) - Graduado em ciências da 
computação e diretor da AGM 

Automação, que produz toda a linha 
de equipamentos Psiu sem fio (www.

psiusemfio.com.br).

José Rubens Almeida (*)
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Luciene Balbino – Ângelo Rodrigues(Ilustr) 
– D’Livros –  A jornalista, dramaturga e ótima escritora 

para adultos, criou um belo universo infantil, encenado em Lisboa. 
Duas crianças, menina e menino, com 10 anos cada, sempre uni-
dos, durante o recreio escolar confidenciavam seus segredinhos. 
Luluzinha, motivada por uma declaração de Jorge, resolveu criar 
uma nação chamada Abraço. Funcionou! Embora voltada para uni-
verso infantil, sua profundidade, ilustrações, sutilezas e realidade,  
servirá também aos adultos. Sabemos o quanto é difícil criar para 

os “miúdos” e Luciene saiu-se exemplarmente. Muito bom!!

O Melhor Abraço do Mundo

Edna Maria Barian Perrotti e Elisabete 
Garcez Marin(Coords) – Henrique de Lauro 
Montanari (Ilustr) - Oficina do Livro – São trinta e 
três contos, nos quais as coordenadoras fazem parte, 

que reúnem mulheres maduras, das mais variadas estirpes e 
sensações. Não é um libelo feminista. Na realidade trata-se de 
uma ode à liberdade de expressão, ao amor. Há contos tocantes, 
vibrantes, da mais pura feminilidade. O humor também tem seu 
lugar, sempre com muita sensibilidade e denotada sabedoria. 
Deve  ser lido por homens e mulheres. Uma delicada e boa 

quebra de paradigma.

Amo Minha Idade
Rosangela Wolff Moro – Matrix –  Advogada, 

incansável na luta pelos direitos dos portadores de 
raras e desconhecidas enfermidades, dá um verdadei-
ro show de dinamismo, muita garra e voluntariedade 

para confortar pacientes e famílias que encontram-se nesse 
verdadeiro cipoal de problemas financeiros, administração pú-
blica de saúde, judiciais e talvez o mais emblemático, a falta de 
informações. Por sorte ,não raro um gesto de fraternidade ocorre. 
Rosangela lança foco em intrincados setores da administração 
pública que não encontram eco na mídia tradicional, portanto, 
caminham à margem da sociedade e suas necessárias soluções. 
Basta que nos coloquemos no lugar de um familiar com uma das 
doenças mencionadas para que tenhamos a exata extensão da 
problemática. Um belo e necessário chacoalhão social. Deve ser 
lido por profissionais de saúde, gestores, professores e afins.

Doenças Raras e Políticas Públicas: 
Entender, acolher e atender

Conrado Navarro – Faro –  Mineiro de 
Itajubá acostumado a desafios e profundas con-
clusões, tanto que no alto dos seus trinta anos já 

havia conseguido independência financeira e repercussão 
nacional. Seu segredo: simplicidade no agir, olhar as coisas e 
suas facetas com realidade sem grandes sofisticações. Mostra 
problemas e aponta soluções. Quebrar a caixa e furar a bolha, 
a meu ver significa perder a compulsão de somente tomar 
decisões embasadas em potentes fontes virtuais e sim, também 
levar em consideração a sua própria intuição, experiência e 
sabedoria. Voltado para administradores, empreendedores 
jovens e maduros. Oportuno.

Quebre a Caixa e Fure a Bolha: 
Decisões práticas para fazer 
a diferença e ser o dono do 
seu futuro

Com apresentação de Ralph Peter.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Assista ao programa Livros em Revista. Um 
canal repleto de novidades do universo 

literário. Entretenimento garantido!

Elisa Dias Ferreira (*) 

Com a aproximação 
do prazo de vigência 
da Lei Geral de Pro-

teção de Dados (LGPD) e 
seus impactos possíveis, o 
mercado como um todo fica 
na expectativa para saber se 
de fato a Lei entrará ou não 
em vigor na data prevista 
(agosto de 2020) ou se o 
prazo será prorrogado.

Isto porque em outubro 
de 2019 foi apresentado o 
Projeto de Lei nº 5.762/2019 
visando a prorrogação da 
data de entrada em vigor 
da LGPD para 15/08/2022. 
A justificativa foi de que a 
maioria das empresas ainda 
não se adequou às novas 
regras, além de o Poder 
Público não ter solidificado, 
ainda, a Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados 
(ANPD), órgão que ficará 
responsável pela fiscalização 
das empresas.

Afinal, será ou não prorrogado 
o início de vigência da LGPD?

Importante enfatizar que o Brasil se encontra em atraso com relação a proteção de dados se comparado 
a outros países

sim como de uma possível 
participação do Brasil como 
membro na OCDE.

Nesse sentido, diante do 
cenário em que as chances 
da prorrogação são mínimas, 
aqueles que ainda não se 
mobilizaram devem priorizar 
o tema e já adotar medi-
das para garantir que sua 
empresa observe as regras 
estabelecidas na nova lei.

Importante mencionar que 
eventual descumprimento 
da lei poderá gerar multa 
de até 2% do faturamento 
da empresa, respeitando o 
teto máximo de 50 milhões 
de reais por infração. Assim, 
deve-se adotar de imediato 
medidas que busquem a 
adequação com à LGPD, 
garantindo, desse modo, a 
segurança da empresa, dos 
colaboradores e de seus 
clientes. 

(*) - É  advogada do escritório 
Braga & Moreno.

Importante enfatizar que o 
Brasil se encontra em atra-
so com relação a proteção 
de dados se comparado a 
outros países. A LGPD foi 
criada justamente com a 
finalidade de se adequar 
ao sistema dos países mais 
desenvolvidos, os quais já 
vêm se preocupando com a 
segurança das informações 
e processamento de dados 
há algum tempo.

É inegável que a LGPD 
traz um marco significativo 
e importante para nosso 
país, demonstrando preo-
cupação com o tratamento 
de dados pessoais. Pos-
tergar o início de vigência 
desta Lei, apesar de ser 
mais cômodo para muitos, 
criaria certa insegurança 
jurídica e nos afastaria do 
patamar semelhante ao de 
países desenvolvidos, as-
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As incertezas quanto ao rumo que 
os cenários da saúde e da economia 
tomarão no País devem impactar as 
vendas da Páscoa. De acordo com a 
FecomercioSP, o Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC), por exemplo, já 
sofreu queda de 5,5% em março – 124,6 
pontos ante os 131,8 de fevereiro – 
muito por conta do início da pandemia 
do Coronavírus que afetou a economia 
e a intenção de compras no mês.

Neste período, já é possível observar 
uma mudança de comportamento do 
consumidor na busca por alimentos 
com maior durabilidade nos estoques, 
como arroz, feijão e carnes salgadas 
ou enlatadas. Isso indica que há um 
direcionamento da renda para prepa-
rar os estoques domiciliares para os 
momentos de quarentena, restando 
menos recursos disponíveis para 
aquisição de itens supérfluos, como 
os ovos de Páscoa. A Instituição re-
comenda cautela, durante as compras 
para este feriado, que normalmente 

Páscoa deve sofrer com desaceleração da 
confiança do consumidor

cação de ovos de Páscoa estão mais ba-
ratos. O chocolate em barra e bombom 
estão cerca de 8% mais baratos que há 
um ano. E chocolate e achocolatado em 
pó, apontam praticamente estabilidade 
com leve queda de 0,05%. A Federação 
pondera ainda não ser possível afirmar 
que este comportamento nos preços 
reflita um desaquecimento na aquisição 
de bens não essenciais, por parte dos 
consumidores.

Uma alternativa para os empresá-
rios do setor, que já adquiriram itens 
para formar os estoques de Páscoa, é 
continuar investindo na ampliação dos 
hábitos de limpeza e não permitindo 
aglomerações de pessoas nas lojas. 
Tomar precaução garante a sensação 
de segurança para os consumidores. 
Além disso, é válido priorizar outros 
canais de venda e atendimento como 
telefone, Whatsapp e e-commerce, 
facilitando ao máximo a vida dos 
clientes, diante desta nova realidade 
(AI/FecomercioSP).

é celebrado em família e, desta vez, 
deverá ser diferente.

Para quem ainda pretende realizar 
a tradicional bacalhoada, os itens que 
compõem a receita estão 4,32% mais 
caros do que no mesmo período de 
2019. Por outro lado, os itens para fabri-
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ATIVO R$ Mil
Circulante 2.038
Disponibilidades 1.158
Outros Créditos 834
Carteira de Câmbio 701
Câmbio Comprado a liquidar -
Direitos s/vendas de câmbio  704
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos (3)
Diversos 133
Adiantamentos 7
Impostos e Contrib. a Compensar 112
Pagamentos a Ressarcir 14
Outros Valores e Bens 46
Despesas Antecipadas 46
Não Circulante 42
Permanente 42
Imobilizado de Uso 42
Imobilizações em Curso 30
Instalações 4
Móveis e Equipamentos de Uso 22
Sistema de Processam. Dados 16
Sistema de Segurança e Comun.  14
(-) Depreciação Acumulada (44)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 3
(-) Amortização Acumulada (3)

TOTAL DO ATIVO 2.080

PASSIVO R$ Mil
Circulante 944
Outras Obrigações 944
Carteira de Câmbio 171
Câmbio Vendido a Liquidar -
Obrig. por compra de Câmbio 171
Fiscais e Previdenciárias 123
Diversos 650
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 377
Credores Diversos - País 273

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.119
Capital Social 1.036

Domiciliados no País 1.036
Reservas de Lucros 83

Reservas de Lucros Especiais 83

Contas de Resultado 17
Receitas Operacionais 478
Despesas Operacionais (461)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 2.080

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Janeiro de 2020

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

VALDEMIR SOPRANI
Contador:  CRC 1SP 0088327/O-0
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 28 a 30 de março de 20206

Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos 
relacionamos. Os empreendedores que dominarem as tendências inovadoras de Internet das Coisas (conhecida pela sigla IoT) terão 
a oportunidade de liderar a inovação digital em seus negócios, pois ao permitir a interconexão digital de objetos cotidianos com a 

internet, a IoT tem um enorme potencial para coletar continuamente dados sobre nossos ambientes. 

FREEPIK

Paulo Spacca (*)  

Os negócios que tive-
rem isso em mente 
terão em mãos um im-

portante aliado na tomada de 
decisões, seja em diagnósti-
cos médicos, comandos para 
modificar ações de máquinas 
ou até mesmo na identifica-
ção e autorização de acesso 
físico. Além disso, disposi-
tivos conectados oferecem 
oportunidades em ganho de 
eficiência, redução de custos 
de produção e na criação de 
mais pontos de engajamento 
com o consumidor, ajudando 
na proximidade entre marca e 
cliente, o que pode impactar 
diretamente nas vendas. 

 
No setor automotivo, por exemplo, os carros estão 

usando cada vez mais a IoT e os veículos autônomos já 
são uma realidade que oferece informações valiosas so-
bre as condições das estradas, melhores rotas etc. Já na 
indústria, sensores ultra conectados são utilizados para 
acelerar processos de fabricação e garantir a segurança 
do trabalho, além de contribuir para automatizar ativi-
dades de mensuração de indicadores importantes como 
temperatura, pH e pressão.

 
Além disso, dispositivos conectados oferecem opor-

tunidades para que as empresas criem mais pontos de 
engajamento com o consumidor, e consequentemente se 
tornar uma marca mais presente em suas vidas. A Amazon, 
por exemplo, é uma empresa que consegue explorar de 
forma muito eficiente o potencial da internet das coisas 
nos processos de logística, utilizando robôs e sensores 
em seus centros de distribuição.

 
Engana-se quem pensa que a Internet das Coisas é uma 

realidade apenas para grandes empresas. As PMEs também 
têm grandes possibilidades para explorar e se beneficiar. No 

revOluçãO tecnOlógica

a aplicaçãO da internet das cOisas 
nOs negóciOs já é uMa realidade

na. Temos uma legislação 
considerada avançada, um 
mercado grande e ávido por 
inovação. Ao mesmo tempo, 
ainda temos certa imaturi-
dade no que se relaciona às 
próprias empresas e às pes-
soas. A ruptura tecnológica 
dos últimos anos foi intensa 
de uma forma que nunca 
tinha acontecido antes, mas 
as pessoas não se preparam 
na mesma velocidade. 

Boa parte das empresas e 
dos empresários ainda são 
muito jovens e vão cumprir 
um ciclo de amadurecimen-
to do negócio, da gestão e 
também pessoal. Já o Plano 
Nacional de IoT levou o 
Brasil ao patamar de país 
da América Latina mais 
preparado para participar 
do mercado da IoT e de se 
beneficiar das suas oportu-
nidades, ao lado do Chile e 
Costa Rica, de acordo com 
um estudo de 2018 da De-
loitte sobre a IoT no setor 
empresarial que avaliou 
seus principais indicadores: 
ICT infraestrutura, política 
e regulamentação, capacidades inovadoras, economia e 
estabilidade política, nível de negócios de adoção da ICT 
e habilidades da ICT. 

 
O Plano Nacional de IoT resultou de um grande esforço 

colaborativo entre governo, academia, sociedade civil e 
indústria e estabeleceu prioridades claras com base nas 
quatro aplicações de maior potencial: cidades, saúde, 
rural e IIoT. No futuro, a IoT permitirá o cumprimento 
da revolução dos dados, por isso é imperativo que todos, 
desde indivíduos a líderes do setor privado e autoridades 
do setor público, tomem consciência da presença e do 
poder da IoT.

(*) - É presidente da ABINC - Associação Brasileira de Internet 
das Coisas (www.abinc.org.br).
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pode criar lojas e estabe-
lecimentos inteligentes, 
nos quais sensores serão 
responsáveis por coletar 
desde o funcionamento de 
câmeras de vigilância até 
o consumo de energia elé-
trica, entrada de clientes, 
dentre outros aspectos. 

Com sensores de mo-
vimento conectados ao 
sistema da empresa, será 
possível medir o número 
de pessoas que entram na 
loja, criando dados para 
insights importantes so-
bre efeito de campanhas, 
promoções e popularidade 
de produtos. Isso gera uma 

integração entre áreas estratégicas como a de vendas e o 
marketing, resultando em ações de sucesso. 

Nos meios de pagamento está outro fator em que já 
podemos ver o resultado da IoT: a adoção da tecnologia 
permite que as pessoas paguem usando seus smartpho-
nes ou relógios inteligentes de forma segura e prática. A 
internet das coisas provocou grande barulho e gerou um 
otimismo muito maior que o mercado oferecia na época. 
Muitas empresas apresentaram números que eram maiores 
que a realidade. Hoje a IoT é mais concreta e com proje-
tos viáveis, que estão dando certo e oferecendo retorno. 

Se olharmos isso de uma maneira geral, no Brasil tem 
muita coisa acontecendo. Por aqui, aliás, o mercado de 
Internet das Coisas é um dos mais desejados do mundo. De 
acordo com estudo da Frost & Sullivan realizado em junho 
de 2019, a expectativa era de que o Brasil deveria faturar 
US$ 2,2 bilhões com esse mercado no ano que passou, o 
que representa cerca de 45% de toda a América Latina. 

Em uma avaliação geral, podemos dizer que o Brasil é 
o maior e mais desenvolvido mercado da América Lati-
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“em uma 
avaliação geral, 
podemos dizer 

que o Brasil é 
o maior e mais 

desenvolvido 
mercado da 

américa latina. 
temos uma 

legislação 
considerada 

avançada, um 
mercado grande 

e ávido por 
inovação. ao 

mesmo tempo, 
ainda temos certa 

imaturidade no 
que se relaciona às 
próprias empresas 

e às pessoas. 
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Histórico: A Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), é uma sociedade por ações,
criada pelo Decreto-Lei n° 63, de 15 de maio de 1969, regulamentado pelo Decreto Estadual
n° 52.102, de 29 de agosto de 2007, dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com patrimônio próprio e autonomia administrativa, empresa pública estadual, parte inte-
grante da administração indireta do Estado de São Paulo, regendo-se por seu Estatuto,
pelas Leis Federais nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e n° 13.303, de 30 de junho de
2016, e demais disposições legais aplicáveis, que, em virtude de dificuldades financeiras
nos anos de 2015 e 2016, tornou-se dependente a partir da edição do Decreto Estadual nº
62.309, de 15 de dezembro de 2016, revogando o Artigo 11 do Decreto Estadual nº 52.102/
2007, que não permitia o Estado transferir recursos para o custeio de despesas
operacionais da CDSS. Possui como objeto social a administração e a exploração do Porto
Organizado de São Sebastião, nos termos da delegação outorgada pela União, ao amparo
da Lei Federal nº 9.277, de 10 de maio de 1996, ao Estado de São Paulo, realizada por meio
do Convênio celebrado em 15 de junho de 2007, com vigência de 25 (vinte e cinco) anos,
contados a partir de 1º de junho de 2007, prorrogáveis por até mais 25 (vinte e cinco) anos,
nos termos da Lei nº 9.277/1996. O objeto da delegação do Porto de São Sebastião obede-
ce aos termos da Lei nº 9.277/1996, regulamentada pelo Decreto Federal nº 2.184, de 24/
03/1997, alterado pelo Decreto Federal nº 2.247, de 06/06/1997; Lei Federal nº 8.630, de
25/02/1993 (revogada pela Lei 12.815, de 05/06/2013, que a substituiu), Lei Federal nº
8.987, de 13/02/1995, Lei Federal nº 10.233, de 05/06/2001, Lei Federal nº 3.421, de 10/06/
1958; Decreto Federal nº 74.619, de 26/09/1974; Decreto-Lei Estadual nº 63, de 15/05/
1969; Decreto Estadual nº 52.102, de 29/08/2007, e demais regulamentos e normas aplicá-
veis, inclusive os editados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ,
relativos à prestação dos serviços e à exploração da infraestrutura portuária, aplicáveis ao
caso. Processo de Desestatização: Em 2019, com a mudança do Governo do Estado,
foram implementadas novas diretrizes, estabelecendo como uma das prioridades, a
privatização das empresas estatais. No caso do Porto de São Sebastião, pelo fato do
mesmo ser da alçada da União, houve um entendimento entre o Governo Federal e o Go-
verno Estadual para que o mesmo fosse incluído no Programa Nacional de Desestatização
enquanto o Estado adotaria as providências com relação ao futuro da Companhia Docas de
São Sebastião. Em 14 de agosto de 2019, com a edição do Decreto Federal nº 9.972, o
Porto de São Sebastião e os serviços públicos portuários relacionados foram qualificados
no âmbito do PPI - Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República,
com vistas à desestatização, em princípio, programada para o final de 2021. No momento,
o processo de desestatização do Porto de São Sebastião encontra-se na fase de
contratação de empresa para elaboração da modelagem do processo. Desempenho
Operacional: Em 2019, 1.595 embarcações utilizaram a infraestrutura marítima do Porto
Organizado com os seguintes destinos: • Porto Público: 61 navios no berço principal e 878
embarcações de menor porte nos demais berços internos; • Áreas de fundeio: 63 navios de
turismo; • Terminal Privado da Petrobras: 593 navios-tanque. No cais público foram movi-
mentadas 742 mil toneladas de cargas, o que representa acréscimo de 3,32% comparado
a 2018, quando houve movimentação de 718 mil toneladas de cargas. A taxa de ocupação
anual do berço principal foi de 55% (ou 200 dias). Do total de carga movimentada no cais
público, 681 mil toneladas são referentes à importação (desembarque) e 61 mil toneladas
referentes à exportação (embarque). A participação percentual dos grupos de cargas mo-
vimentadas no Porto de São Sebastião ficou assim definida: • Granéis Sólidos: 96%; •
Carga Geral: 1,7%; • Animais Vivos: 2,3%. No Terminal Privado da Petrobras, operado pela
Transpetro, o movimento foi equivalente a 43 milhões de toneladas de granéis líquidos. O
valor total das cargas movimentadas no Porto Público registrou, em 2019, o equivalente a
US$ 46.635 mil, sendo US$ 25.909 mil de cargas desembarcadas e US$ 20.726 mil de
cargas embarcadas. Esse resultado decorre, da queda expressiva do volume das cargas
embarcadas que usualmente possuem alto valor agregado (veículos, chapas de aço, etc.)
e do baixo valor das cargas desembarcadas (matérias primas), apesar de terem apresen-
tado crescimento no período. O Porto de São Sebastião não obteve ainda a certificação
ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code) emitida pela CONPORTOS
- Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis uma
vez que não foram implantadas todas as medidas de segurança necessárias para tal fim,
principalmente em função das restrições orçamentárias dos últimos três anos. Cenário
Econômico e Financeiro: O cenário econômico do Brasil apresenta sinais de lenta recupe-
ração e, há setores, como óleo e gás, construção e infraestrutura que afetam benéfica e
diretamente as operações portuárias que começam a despontar com promissora retomada
para 2020. O ano de 2019 apresentou melhorias nas áreas do agronegócio, serviços e
indústria de bens de consumo não duráveis, que acabaram refletindo no desempenho
operacional positivo do setor portuário. As maiores expectativas para as operações no
Porto de São Sebastião em 2020 estão fundamentadas no aumento da movimentação de
granéis sólidos, na cabotagem e no mercado de óleo & gás, em função dos leilões realiza-
dos que, com certeza, aquecerão o setor, e em possível retomada das exportações de
veículos. Em 2019, a CDSS obteve uma receita bruta de R$ 21,574 milhões, resultando
acréscimo de 25,2% em relação a 2018 (R$ 17,232 milhões). A decretação da falência da
empresa Schahin Engenharia S.A., que mantinha contrato de uso temporário com o Porto
de São Sebastião prejudicou a desocupação total da infraestrutura e devolução da área
que encontra-se sob responsabilidade da Administradora Judicial KPMG Corporate Finance
Ltda., e mesmo com a Companhia adotando as medidas cabíveis para preservar seus in-
teresses e receber o que a referida empresa ficou devendo, conforme consta no Processo
nº 1037133-31.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falência e Recuperação
Judicial, ainda está pendente de solução. Investimentos: Da solicitação inicial de R$ 40
milhões para investimentos no Porto de São Sebastião, a LOA 2019 contemplou a CDSS
com R$ 9,6 milhões para essa finalidade. Entretanto, face às dificuldades financeiras co-
muns em primeiro ano de governo, foram liberados, efetivamente, R$ 1,6 milhão para mo-
dernização e ampliação do Porto de São Sebastião, possibilitando a execução de serviços
mais urgentes, dos quais destacamos os contratos relacionados a seguir: • operação as-
sistida e garantia on site de equipamento para inspeção não intrusiva - escâner de
contêineres, para atendimento de exigência legal pela Receita Federal do Brasil; •
contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de gerador, visando
garantir o funcionamento de equipamentos essenciais; • contratação de empresa de enge-
nharia para instalação das boias de sinalização marítima para balizamento do Canal de São
Sebastião, visando propiciar segurança no acesso ao Canal e nas manobras dos navios;
e • contratação de empresa para implantação parcial de sinalização horizontal e vertical da
área operacional do Porto de São Sebastião. Ampliação do Porto: Localizado em região

costeira privilegiada, em um canal abrigado naturalmente, com acesso pelas barras Norte
e Sul e profundidade que se mantém pela própria dinâmica do canal, o Porto de São Sebas-
tião está próximo a uma das regiões de economia mais pujante do País. Daí a possibilidade
para se efetivar a sua ampliação considerando como área de atração de cargas o interior
do Estado de São Paulo, incluída a Região Metropolitana do Vale do Paraíba, o Sul de Minas
Gerais e o Sul do Rio de Janeiro. Na parte terrestre, liga-se ao planalto pela Rodovia Rio-
Santos SP-055 e pela Rodovia dos Tamoios SP-099, que alcança as Rodovias Dutra BR-
116 e Carvalho Pinto SP-070, que dão acesso a todas principais rodovias e centros
logísticos do País. Para atender a futura demanda, o desenvolvimento do Porto de São
Sebastião apoia-se em duas frentes: i) na ampliação da infraestrutura de atracação exis-
tente, que se materializa, no curto prazo, com investimentos da ordem de R$ 500 milhões
para restabelecer e ampliar as condições de competitividade de São Sebastião no cenário
portuário e; ii) na conclusão da duplicação da Rodovia dos Tamoios, que estão em anda-
mento, e das obras do Contorno Sul, que devem ser retomadas no 2º semestre de 2020. A
expansão do Porto de São Sebastião, nos moldes do projeto inicial cuja Licença Prévia nº
474/2013 encontra-se suspensa por decisão judicial nos autos do Processo nº 0000398-
59.2014.403.6135, a partir de manifestação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual,
será substituída por uma ampliação da infraestrutura de atracação, com as diretrizes des-
critas a seguir e que deverão constar da revisão do Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento - PDZ, que estará concluída no primeiro semestre de 2020, mediante a cons-
trução, sobre pilotis, de um segundo cais avançado de 500m de extensão por 100m de
largura, interligado à área portuária por uma ponte de 500m de extensão por 40m de largura,
proporcionando o aproveitamento para dois berços de atracação de 500m e 400m de exten-
são, em profundidades de 25m e 16m, respectivamente, sem necessidade de dragagens de
manutenção. Além desse cais, a construção de um píer (estrutura de atracação) de navios
petroleiros, constituída por dolfins, nas proximidades do Porto, mas sem conexão com o
mesmo, para operações de transferência de óleo diretamente entre navios atracados ao
píer ou entre um navio atracado no píer e outro atracado a contrabordo, em operações
conhecidas como “Ship To Ship” (STS). Quanto à situação do Processo nº 0000398-
59.2014.403.6135, suspendendo a Licença Prévia nº 474/2013, em 13 de abril de 2016 foi
proferido sentença julgando procedente o pedido para invalidar o procedimento que resul-
tou na licença prévia emitida pelo IBAMA e condicionar a emissão de nova licença prévia
à complementação do EIA/RIMA, que deverá conter, no mínimo, a devida análise
aprofundada dos seguintes tópicos: a) alternativas locacionais e tecnológicas, que afas-
tem a intervenção no Manguezal do Araçá; b) impactos cumulativos e sinergéticos com os
demais megaempreendimentos em curso no litoral norte no tocante às vias de acesso ter-
restre ao Porto de São Sebastião, uso e ocupação do solo, habitação e saneamento básico
(fls. 3306). Da decisão recorreram as partes. Proferida decisão no dia 28 de julho de 2017
determinando a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias para que as partes elaboras-
sem e apresentassem ao Juízo eventual Acordo, Em 07 de março de 2019 foi juntado o
recurso de apelação do Ministério Público Estadual e Federal, razão pela qual a Companhia
Docas de São Sebastião protocolou no dia 05 de Abril de 2019 as contrarrazões do recurso
de apelação. Esse processo deveria ter sido remetido ao Tribunal Regional Federal para
julgamento dos recursos das partes, contudo, desde 10 de junho de 2019 até a presente
data, os autos encontram-se com o Ministério Público para vista. Por outro lado, como será
necessária a obtenção de Licença Prévia do IBAMA, mesmo com a redução do escopo da
“expansão do Porto” para uma simples “ampliação da infraestrutura de atracação”, a CDSS
contatou os Ministérios Públicos Estadual e Federal para verificar a possibilidade de reto-
mada de negociações para tentar chegar a um acordo para o encerramento desse processo
e, diante de resposta afirmativa, no final de 2019 foram iniciadas as conversas iniciais com
esse objetivo. Gestão Ambiental: A Companhia Docas de São Sebastião vem cumprindo o
importante papel de agregar valor à cadeia logística de sua área de influência, em especial
à do Estado de São Paulo, garantindo eficiência, segurança operacional e a adoção das
melhores práticas em gestão ambiental. Os investimentos e as ações adotadas refletem
diretamente no reconhecimento concedido pela ANTAQ, quando da divulgação dos resulta-
dos do Índice de Desempenho Ambiental em Portos Organizados (IDA). Embora ainda não
tenham sido divulgados os resultados da avaliação de 2019, cabe destacar que após con-
quista dos melhores índices por dois anos consecutivos e com isso a primeira posição
dentre os 30 portos analisados pela ANTAQ, em 2018 a CDSS obteve o 7° lugar, alcançan-
do 83,15 pontos em um total de 100 possíveis na avaliação. Apesar das restrições orça-
mentárias, foram aplicados os recursos necessários para atender às especificações esta-
belecidas na Licença de Operação nº 908/2010, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 09 de fevereiro de 2010, em
atendimento à Lei Federal nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e Resolução CONAMA nº 306,
de 5 de julho de 2002, e em vigor, uma vez que a mesma se encontra em processo de
renovação, após entrega de toda documentação exigida pelo IBAMA, para sua reavaliação.
Está prevista para junho de 2020 a auditoria ambiental compulsória bienal, ressaltando que
o resultado final da auditoria de 2018 não apresentou ressalvas significativas na gestão
ambiental. Em 2018, foi retomado o monitoramento ambiental definido na Licença de Ope-
ração nº 908/2010, em vigor. Foram mantidas as ações para capacitação dos recursos
humanos da Companhia, particularmente, dos membros da CIPA, dos brigadistas e dos
auditores internos e para atendimento das condicionantes do Plano de Emergência Indivi-
dual - PEI (Lei Federal nº 9.966/2000 e Resolução CONAMA nº 398, de 11 de junho de 2008)
e do Plano de Controle de Emergências - PCE (NR nº 29). O Porto de São Sebastião renovou
a certificação da norma NBR ISO 14.001/2015, conquistada em 2015, quando se tornou o
primeiro porto público do País a ter essa certificação, dentre os 37 em operação, que passa
a ter validade até março de 2021. A adesão à certificação ISO 14.001/2015 é voluntária e
corrobora o compromisso da CDSS em manter um bom desempenho da gestão ambiental,
por meio do controle dos aspectos e impactos ambientais relacionados às atividades de-
senvolvidas, desde o consumo de recursos naturais (água, energia e papel) até os
efluentes, isto é, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Também são considerados o
controle, prevenção, mitigação, monitoramento e contingência da poluição ambiental. Faz
parte, ainda, do escopo da certificação todas as atividades exercidas pela CDSS, incluindo
a exploração do Porto Organizado, gestão da infraestrutura, fiscalização das operações,
programas de capacitação ambiental para os funcionários e a melhoria contínua do Sistema
de Gestão Ambiental. Atendimento a Emergências Ambientais: O Porto de São Sebastião
conta com o primeiro Plano de Área adotado em um Porto Organizado no País aprovado
pelo IBAMA e pela CETESB e que serviu de modelo para outros portos do Brasil. O Centro
de Atendimento a Emergências - CEATE conta em sua estrutura com uma Brigada de Emer-

gência devidamente treinada, embarcações, viaturas e equipamentos para combate a in-
cêndio, emergências químicas, vazamento de óleo no mar e salvamentos. No mês de julho
de 2019 a empresa contratada responsável pela gestão do Centro de Atendimento a Emer-
gências - CEATE, unidade de contingências ambientais do Porto de São Sebastião,
estabelecida por força de exigências da Licença de Operação nº 908/2010, declinou pela
continuidade do contrato, após frustrações nas negociações para aditamento do mesmo,
encerrando os trabalhos em 12/07/2019, passando as atividades serem geridas pela Ge-
rência de Meio Ambiente da Companhia. Desta forma, as situações de emergências antes
atendidas por equipe daquela empresa, passaram a ser atendidas pela Brigada de Emer-
gência constituída pelos empregados da CDSS, nomeados, a princípio, pela Portaria CDSS
nº 002/2019-PR, de 12 de julho de 2019, posteriormente atualizada pela Portaria CDSS nº
003/2019-PR, de 5 de agosto de 2019, que tiveram as capacitações atualizadas interna-
mente em novembro de 2019. Em 2019 foram realizados, em 23 de maio, o Simulado de
Emergência de Abandono de Área e Comunicação e, em 29 de novembro, o Simulado de
Mobilização de Recursos com a primeira atuação da Brigada de Emergência da CDSS,
envolvendo os Operadores Portuários, OGMO e tomadores de serviços do Porto, com
acionamento do Plano de Ajuda Mútua - PAM. Os exercícios simulados práticos foram
acompanhados por avaliadores de diversas instituições (IBAMA, CETESB, Marinha do Bra-
sil e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião), que reconheceram a atua-
ção destacada da equipe de atendimento a emergências, especialmente a da Brigada de
Emergência da CDSS. Gestão de Recursos Humanos: O Quadro de Pessoal da Companhia
foi aprovado em 02 de junho de 2010, compreendendo 98 (noventa e oito) posições, sendo
13 (treze) cargos de livre provimento e 85 (oitenta e cinco) cargos permanentes. Em 12 de
fevereiro de 2014, com base na manifestação jurídica favorável da Procuradoria Geral do
Estado (PGE), foi aprovado o novo Quadro de Pessoal, fixado em 152 (cento e cinquenta
e duas) posições, sendo 13 (treze) de livre provimento e 139 (cento e trinta e nove) de
cargos permanentes, de forma a incluir 54 (cinquenta e quatro) funcionários (cedidos) do
Desenvolvimento Rodoviário S.A. (DERSA), por sucessão trabalhista, a serem extintos na
vacância. No entanto, o quadro apresentado é insuficiente para atendimento às demandas
portuárias, em especial àquelas relativas à Guarda Portuária e às Operações Portuárias,
além do atendimento às leis trabalhistas, como intervalo interjornada e horas extras habi-
tuais. Neste contexto, destacam-se as discrepâncias ocorridas após a sucessão trabalhis-
ta, como as relacionadas aos casos de funções semelhantes e salários significativamente
diferentes, ou aqueles acerca de cargos de origem que foram extintos. A situação descrita
requer ações para a mitigação de litígios trabalhistas. Nesse sentido, como plano de ação
no que se refere à gestão de pessoas, seria necessário implantar um Plano de Demissão
Voluntária, seguida de uma reestruturação do Quadro de Empregados da Companhia, im-
plantação de um Plano de Empregos e Salários, e por fim, um novo Concurso Público, para
admissão de novos empregados e controle do cenário apresentado acima. Abaixo, quadro
de empregados da Companhia Docas de São Sebastião em 31/12/2019.

Quadro de Empregados
Posições                                         . Total Ocupados Vagos

Permanentes Concursados - CLT 85 28 57
Sucessão Trabalhista Cedidos - Sucessão 1 2 42 41 1

Sucessão - Aposentadoria por Invalidez 3 3 0
Reintegração 3 9 8 1

Livre Provimento 13 8 5
Reintegrados após Parecer CODEC nº 013/2014, de 26/03/14 4 - 4 -
Total 152 92 64
Governança Corporativa, Transparência e Compliance: Em atendimento a Lei Federal nº
13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública e de sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias no âmbito da União, Estados e Municípios, a CDSS
já se adequou às regras e condutas obrigatórias de acordo com referida norma. Como
exemplo, o Código de Conduta, aprovado na Centésima Vigésima Quarta (124ª) Reunião do
Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, de 24 de julho de 2017,
estabelece os princípios, deveres e vedações dos colaboradores, inclusive disponibiliza
um canal de denúncias aos colaboradores, fornecedores, clientes e usuários em casos
onde houver suspeita de fraude, corrupção, ou qualquer tipo de irregularidades que infrin-
jam as normas e regulamentos da empresa ou quaisquer espécies de leis. Em um processo
de melhoria contínua as normas e regimentos internos da empresa, são constantemente
revisados e alterados, quando necessário. Atendimento ao Cidadão e Transparência: Em
atendimento às normas estaduais e a Lei de Acesso à Informação, instituída pela Lei Fe-
deral nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e regulamentada no âmbito estadual pelo
Decreto Estadual nº 58.052, de 16 de maio de 2012, a CDSS disponibiliza os canais de
comunicação “Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)”, e “Ouvidoria” e “Canal de Denún-
cia” acessíveis pelo site do Porto de São Sebastião www.portoss.com.br, não existindo
pendências para serem atendidas. No ano de 2019 foram realizados 26 atendimentos: •
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC): 17 atendimentos, sendo que 15 foram atendidas
e 2 foram encaminhadas a outros órgãos. • Ouvidoria: 7 atendimentos (3 reclamações, 3
solicitações de informações e 1 sugestão), sendo que 5 foram encerradas e 2, por não
serem da competência da Companhia Docas de São Sebastião, foram respondidas, orien-
tando o encaminhamento ao órgão competente. • Canal de Denúncia: 2 manifestações, com
os devidos encaminhamentos. Também estão disponíveis no site as informações
institucionais, tarifas, programação de navios, estudos técnicos, monitoramento
ambiental, projetos de expansão, contratações, licitações e estatísticas. Considerações
Finais: O Porto de São Sebastião é um porto estratégico para o Estado de São Paulo e a
Companhia Docas de São Sebastião vem administrando, dentro de suas limitações estru-
turais e restrições orçamentárias, seu papel de elo na cadeia logística, buscando sempre
a eficiência por meio da adequação e ampliação de sua infraestrutura, modernização dos
equipamentos, seja por parte da Companhia ou dos Operadores Portuários pré-qualifica-
dos, e uma força de trabalho com qualificação adequada. Possui condições naturais privi-
legiadas de abrigo, profundidade, largura e comprimento de seu canal de acesso. Está
inserido no Estado de maior representatividade econômica da federação, podendo, com a
ampliação da infraestrutura de atracação existente, contribuir significativamente para re-
sultados mais satisfatórios da economia e da logística do Estado de São Paulo e do País.

São Sebastião/SP, 19 de março de 2020
Paulo Tsutomu Oda - Diretor-Presidente

Cezar Aurelio Trombelli - Diretor Administrativo Financeiro
Alfredo Mariano Bricks - Diretor de Gestão Portuária

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Ativo Nota   31/12/2019   31/12/2018
Ativo Circulante
Caixa e Bancos 4 450 2.734
Aplicações Financeiras 4 3.505.855 1.515.537
Clientes 5 3.489.898 3.023.379
(-) Provisão de Perda para
  Crédito Liquidação Duvidosa 5 (1.598.983) (1.598.983)
Tributos a Recuperar 6 1.846.350 1.461.728
Despesas Antecipadas 15.776 10.901
Almoxarifado 81.914 79.928
Deposito Judicial 1.137.515 1.049.754
Adiantamentos         17.599         22.762

   8.496.374    5.567.740
Não Circulante
Realizavel a Longo Prazo - -
Imobilizado 7 215.553.859 224.366.025
Intangível 8   33.359.836   34.680.013

248.913.695 259.046.038

Total do Ativo 257.410.069 264.613.778

Passivo Nota   31/12/2019   31/12/2018
Passivo Circulante
Convênio 11 930.000 550.000
Fornecedores 12 694.052 743.242
Juros sobre Capital Proprio 106 106
Contas a Pagar 1.002 -
Tributos a Recolher 13 334.330 307.616
Encargos Sociais Recolher 14 594.983 551.912
Provisões de Férias a Pagar 15 1.040.289 1.010.033
Adiantamento de Clientes 10 105.841 147.118
Salários a Pagar             381             535

   3.700.984    3.310.562
Não Circulante
Convênio 11 3.050.283 3.980.283
Crédito de Clientes - -
Provisão para Contingências 16    7.780.470   24.541.949

  10.830.753   28.522.232
Patrimônio Líquido
Capital Social 17 17.748.161 17.748.161
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital 17 286.428.840 284.408.392
Prejuízos Acumulados  (61.298.669)  (69.375.569)

242.878.332 232.780.984
Total do Passivo 257.410.069 264.613.778

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Receita de Vendas Nota           2019           2018
Receitas de Serviços Prestados 21 21.199.608 16.945.888
Deduções da Receita Bruta
(-) Impostos e Contribuições sobre Serviços Prestados (3.020.947) (2.409.099)
Receita Operacional 18.178.661 14.536.789
Outras Receitas
Receita de Subvenção Econômica 21 10.575.519 17.069.626
Outras Receitas 21 15.059.263
Receita Líquida 43.813.442 31.606.415
Custo de Serviços Prestados
Custos Operacionais 18 (17.354.055) (16.990.172)
Lucro Bruto 26.459.387 14.616.243
Despesas Operacionais (18.382.487) (40.576.420)
Despesas Administrativas 18 (18.510.951) (40.625.746)
Despesas/Receitas Financeiras 19 128.464 49.326
Lucro (Prejuízo) Antes do IRPJ e CSLL 8.076.900 (25.960.177)
Corrente - -
Diferido - -
Tributos IRPJ e CSLL sobre Lucro (15% + 9%) - -
Lucro (Prejuízo) do Exercício 8.076.900 (25.960.177)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

          2019           2018
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 8.076.900 (25.960.177)
Outros Resultados Abrangentes                -                -
Total do Resultado Abrangente do Exercício 8.076.900 (25.960.177)
Resultado abrangente total, atribuído a:
Participação dos Acionistas Controladores 8.076.900 (25.960.177)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado do Exercício
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Adiantamento

para Futuro

Capital Aumento Prejuízo Total

      Social      de Capital Acumulado   (Em Reais)

Saldos em 31/12/2015 17.748.161 268.811.733 (13.892.945) 272.666.949

Adiantamento para

  Futuro Aumento de Capital - 10.026.251 - 10.026.251

Prejuízo do Exercício               -                   - (11.908.755)  (11.908.755)

Saldos em 31/12/2016 17.748.161 278.837.984 (25.801.700) 270.784.445

Adiantamento para

  Futuro Aumento de Capital - - - -

Prejuízo do Exercício               -                   - (17.613.692)  (17.613.692)

Saldos em 31/12/2017 17.748.161 278.837.984 (43.415.392) 253.170.753

Adiantamento para

  Futuro Aumento de Capital - 5.570.408 - 5.570.408

Prejuízo do Exercício               -                   - (25.960.177)  (25.960.177)

Saldos em 31/12/2018 17.748.161 284.408.392 (69.375.569) 232.780.984

Adiantamento para

  Futuro Aumento de Capital - - - 2.020.448

Lucro do Exercício               -                   -    8.076.900    8.076.900

Saldos em 31/12/2019 17.748.161 284.408.392 (61.298.669) 242.878.332

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJs: 09.062.893/0001-74 e 09.062.893/0002-55

Relatório de Administração - 2019

continua...

Atividades Operacionais           2019           2018
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício 8.076.900 (25.960.177)
(+) Depreciações e amortizações 13.792.376 13.606.576
(+) Despesas de Juros de Longo Prazo - -
(+) Provisão para Contingência - 20.005.233
(+) Provisão para Riscos Legais - -
(+) Reversão de Ajustes AVP - -
(+) Reversão de Contingência (14.684.842) -
(-) Créditos Fiscais Diferidos                -                -

7.184.434 7.651.632
(Aumento) Redução em Contas a Receber (466.519) 1.078.690
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar (384.622) (311.400)
(Aumento) Redução em Adiantamentos 5.163 (8.845)
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas (4.875) 1.115
(Aumento) Redução em Depósito Judicial (87.761) (768.323)
(Aumento) Redução em Almoxarifado (1.986) (32.091)
(Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo - 2.855.601
Aumento (Redução) em Convênio Dersa (Circulante) 380.000 90.000
Aumento (Redução) em Fornecedores (49.190) (5.899.598)
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições a Recolher 26.714 140.662
Aumento (Redução) em Encargos Sociais a Recolher 43.071 28.844
Aumento (Redução) em Férias a Pagar 30.256 (24.701)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar 1.002 -
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes (41.277) (105.689)
Aumento (Redução) em Salários a Pagar (154) 426
Aumento (Redução) em Provisão para Contingência (2.076.637) (1.466.218)
Aumento (Redução) em Crédito de Clientes - -

  (2.626.815)   (4.421.527)
Caixa Líquido Gerado nas Atividade Operacionais 4.557.619 3.230.105
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado (2.548.841) (5.674.937)
Aquisição de Intangível   (1.111.192)   (2.030.420)

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (3.660.033) (7.705.357)
Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) em Convênio Dersa (930.000) (590.000)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 2.020.448 5.570.408
Capital Social Aumento                -                -

Caixa Líquido Proveniente
  das Atividades de Financiamento    1.090.448    4.980.408
Aumento (Redução) Líquida do
  Saldo de Caixa e Equivalentes 1.988.034 505.156
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 1.518.271 1.013.115
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Final do Exercício    3.506.305    1.518.271

Aumento Líquido de Caixa 1.988.034 505.156
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 2019
1. Contexto Operacional: A Companhia foi constituída por meio da Assembleia Geral de
Constituição por Subscrição Particular, realizada em 3 de setembro de 2007 e devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) em 6 de setembro de
2007. As atividades desenvolvidas pela Companhia são decorrentes de Convênio de Dele-
gação, celebrado entre a União e o Estado de São Paulo em 15 de julho de 2007. Tal con-
vênio prevê a administração e exploração do Porto Organizado de São Sebastião, pelo
prazo de 25 (vinte e cinco) anos, com o objetivo de exercer as atribuições exaradas no
artigo 17 da Lei Federal n° 12.815, de 5 de junho de 2013. Essa iniciativa objetivou reinserir
o Porto de São Sebastião no cenário portuário, ao mesmo tempo em que potencializa um
projeto logístico que dá sustentação ao crescimento da economia paulista.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra-
ções financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da administra-
ção da Companhia, cuja conclusão ocorreu em 19 de março de 2020. As demonstrações
financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na legislação societá-
ria e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de

Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC). Tais pronunciamentos visam à convergência das Normas Brasileiras de Contabilida-
de às Normas Internacionais de Contabilidade. As demonstrações contábeis estão sendo
apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda funcional da Companhia e também, a
sua moeda de apresentação. Todas as informações contábeis apresentadas em Reais fo-
ram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
3. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais políticas contábeis aplica-
das na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo e foram ob-
servadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 3.1. Apuração do
Resultado: As receitas, custos e despesas são registrados em conformidade com o regime
contábil de competência dos exercícios. 3.2. Caixa e Equivalente de Caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e investimentos de curto prazo
de alta liquidez, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo demonstrado pelo
custo acrescido de juros auferidos até a data do balanço, bem como contas garantidas
(Nota nº 4). 3.3. Ajuste a Valor Presente de Ativos: Com base nas análises efetuadas e na
melhor estimativa da Administração, a Companhia conclui que o ajuste a valor presente de

ativos monetários circulantes e não circulantes é irrelevante em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto. Por tal razão não foram registrados. 3.4. Instrumentos
Financeiros: Os instrumentos financeiros são reconhecidos na data em que a Companhia
se torna parte das disposições contratuais desses instrumentos. Quando reconhecidos,
são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescidos dos custos de transação que
sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, quando aplicável. Sua mensu-
ração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com as regras estabelecidas
para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros. Os instrumentos financei-
ros podem ser classificados nas seguintes categorias: • Ativos financeiros: Os ativos
financeiros são classificados em: (i) ativos financeiros a valor justo por meio de resultado;
(ii) empréstimos e recebíveis; (iii) investimentos mantidos até o vencimento; ou (iv) ativos
financeiros disponíveis para venda. A Companhia determina a classificação dos seus ati-
vos financeiros no momento do reconhecimento inicial. • Passivos financeiros: São clas-
sificados como passivos financeiros a valor justo por meio de resultado, empréstimos e
financiamentos, ou derivativos classificados como instrumento de hedge, conforme o caso.
A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do
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reconhecimento inicial. 3.5. Partes Relacionadas (Convênio DERSA): No curso normal de
suas operações, a Companhia contraiu obrigações com parte relacionada, destacando-se
a cessão de empregados da Desenvolvimento Rodoviário S.A. - DERSA, empresa pública
estadual, parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo. As transa-
ções e saldos existentes dessas operações podem ser identificados por meio da contabi-
lização no Passivo Circulante e Não Circulante, sendo que a dívida foi ajustada a valor
presente. 3.6. Imposto de Renda e Contribuição Social e Imposto de Renda Diferido: O
imposto de renda e a contribuição social do exercício são calculados com base nas alíquo-
tas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$
240.000 para imposto de renda e 9% sobre lucro tributável para contribuição social. 3.7.
Provisões: As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser
necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários que
reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos especí-
ficos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é
reconhecido em conta de resultado. 3.8. Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não
Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros sejam gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um passado, sendo provável
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. Estão demonstrados por
seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço. As operações
ativas e passivas com vencimentos inferiores a um ano estão registradas no circulante e
as com prazos superiores no não circulante. 3.9. Imobilizado: Demonstrado pelo custo de
aquisição e/ou construção e reduzido pela depreciação acumulada. As depreciações são
calculadas pelo método linear, com base na vida útil-econômica estimada dos bens (Nota
nº 7). 3.10. Intangível: As licenças de computadores e de sistemas de gestão são demons-
tradas ao custo de aquisição e tem a sua amortização iniciada quando disponíveis para
uso, em seu local e na condição necessária para que sejam capazes de operar da forma
pretendida pela Companhia. A amortização do ativo intangível reflete o período em que se
espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia,
podendo ser o prazo final da concessão, ou a vida útil do ativo, o que ocorrer primeiro (Nota
nº 8). 3.11. Provisão para Recuperação de Ativos - Impairment: Tendo como objetivo
definir procedimentos que visam assegurar que os ativos não estejam registrados contabil-
mente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda, são
eles revistos para verificar se há alguma indicação de perda no seu valor recuperável e,
caso existam evidências claras, a empresa reconhecerá a desvalorização por meio da
constituição de provisão para perdas. Considerando os ativos apresentados no Balanço
Patrimonial do ano de 2019, foram realizados levantamentos para a determinação apenas
de parâmetros referentes aos valores líquidos de uso e não por venda. Isso porque as
atividades da Companhia Docas de São Sebastião são realizadas por delegação, e todos
os seus bens devem ser revertidos à União, conforme § 4º da cláusula sexta do Convênio
de Delegação supramencionado. Cumpre informar que para os próximos anos, nenhum ati-
vo fixo será desativado ou baixado dos controles da empresa, bem como não serão reali-
zadas aquisições para substituição dos bens atuais, não resultando em baixa a esse título.
Valor de uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros estimados, que devem resultar
do uso de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. 3.12. Receita de Serviços Pres-
tados e Cessão de Uso Onerosa: 3.12.1. Serviços: As receitas de prestação de serviços
com Utilização da Infraestrutura do Acesso Aquaviário; Utilização das Instalações de
Acostagem; Utilização da Infraestrutura Terrestre; Utilização das Instalações de Armaze-
nagem são reconhecidas quando existe evidência confiável de que: i) os serviços são
entregues; ii) o valor pode ser mensurado com segurança; iii) seja provável que benefícios
econômicos futuros fluirão para a Companhia; e iv) seja provável que os valores serão
recebidos. Não se considera que o valor da receita seja mensurável com segurança até que
todas as condições relacionadas à sua prestação estejam atendidas. 3.12.2. Cessão de
Uso Onerosa: As receitas estão reconhecidas com base no regime de competência,

atualizadas quando aplicável e contratualmente exigido. 3.13. Passivos Contingentes: O
reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências passivas e obrigações
legais são efetuadas tendo como base os pronunciamentos do Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC). Os passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando em
conta à opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com pro-
cessos anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises
da Administração da Companhia, sempre que a perda for avaliada como provável - o que
ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das obrigações - e quando os montan-
tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes
classificados como perdas possíveis são divulgados em notas explicativas e os classifica-
dos como perdas remotas não são provisionados, tampouco divulgados nas demonstra-
ções financeiras. 3.14. Salários ou Encargos: Os salários, incluindo encargos de férias,
de 13º salário e os pagamentos complementares negociados em acordos coletivos de tra-
balho, adicionados dos encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de
competência. 3.15. Gastos Ambientais: Gastos relacionados a programas ambientais con-
tínuos são registrados como Ativo Intangível do exercício, à medida de sua ocorrência. Os
programas contínuos são elaborados para mitigar o impacto ambiental causado pelas ope-
rações e para a gestão de riscos ambientais relacionados às atividades da Companhia.
3.16. Impostos sobre Receitas: As receitas de serviços estão sujeitas à incidência do
Programa Formador do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), Contribuição para Financi-
amento da Seguridade Social (COFINS) e do Imposto sobre Serviço (ISS), pelo regime de
competência. 3.17. Receitas e Despesas Financeiras: As receitas financeiras são repre-
sentadas por juros, atualizações monetárias e variações cambiais, resultantes de aplica-
ção financeira e acordos de parcelamento com clientes. As despesas financeiras são subs-
tancialmente representadas pelo Imposto sobre Operações Financeiras e descontos con-
cedidos (Nota nº 19).
4. Caixa e Equivalente de Caixa         2019         2018
Caixa Geral 450 2.734
Bancos Conta Movimento               -               -

          450        2.734
Aplicação Financeira 3.505.854 1.515.536
Tesouro do Estado              1              1

 3.505.855  1.515.537
3.506.305 1.518.271

5. Clientes: Os valores das contas a receber estão avaliados pelo valor da prestação do
serviço, descontados os tributos retidos na fonte e líquidos de provisão para perda. Não
houve ajuste ao valor presente das contas a receber, pois as operações têm seu venci-
mento em 30 (trinta) dias, não havendo, assim, efeito relevante para sua evidenciação.

        2019         2018
Clientes 3.489.898 3.023.379
(-) Provisão de perda para crédito
  de liquidação duvidosa (PCLD) (1.598.983) (1.598.983)

1.890.915 1.424.396
Foi constituída a Provisão Para Devedores Duvidosos devido à expectativa de recebimento
ser improvável dos seguintes clientes (Nota nº 5):         2017
Schahin Engenharia 1.153.106
SLB Ltda.     445.877

1.598.983
6. Impostos a Recuperar         2019         2018
IRRF 1.065.658 766.574
CSLL 359.115 301.916
IRPJ/CSLL 392.757 392.757
INSS - -
ISS 60 60
PIS/COFINS/CSLL       28.760           421

1.846.350 1.461.728

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, reunidos na Rua laiá, n° 126, 9º andar, Itaim Bibi, no
município de São Paulo/SP, em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, analisaram o Relatório de Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e demais documen-
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tos referentes ao término do citado exercício, deliberaram que as referidas propostas reúnem condições de serem submetidas à
aprovação dos Senhores Acionistas, por estarem de acordo com a Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como com
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Diretoria

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
À DD. Diretoria da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS. São Sebastião - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Docas de São Se-
bastião - CDSS, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019,
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políti-
cas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS 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 práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais 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 Companhia Docas
de São Sebastião - CDSS, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chamamos a atenção
para as demonstrações contábeis, que indicam que a Companhia apresentou aumento

significativo de receita operacional e também incorreu em lucro antes dos impostos no
valor de R$ 8.076 mil durante o exercício findo de 31 de dezembro de 2019, cessando
desta forma prejuízo recorrente dos anos anteriores, entretanto, no final do exercício
de 2016, a Companhia tornou-se dependente do Governo do Estado de São Paulo e
ainda continua operando devido aos aportes do Estado conforme Nota Explicativa 17.
Esses eventos indicam que na permanência das atuais circunstâncias haverá a neces-
sidade de manutenção de subvenção para continuidade operacional da Companhia
Docas de São Sebastião - CDSS. Os detalhes sobre as operações da companhia, no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, encontram-se no Relatório de Administra-
ção. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A admi-
nistração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções contábeis, 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 contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realiza-
do, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsa-

bilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Ad-
ministração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas 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 demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capa-
cidade de 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 ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia Docas de São Se-
bastião - CDSS são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria 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 exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
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término do citado exercício. Entendendo que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e contábil da Com-
panhia, opinam pela sua conformidade e deliberaram que sejam submetidos aos acionistas para aprovação na Assembleia Geral
de Acionistas da Sociedade.

São Sebastião, 19 de março de 2020

...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 2019

tião foi incluída no polo passivo já na fase da execução do processo. Conforme relatório
da Assessoria Jurídica da Companhia Docas de São Sebastião em 31 de Dezembro de
2019, o valor do processo em 31 de Dezembro de 2018 era de R$ 15.797.931 (quinze
milhões setecentos e noventa e sete mil novecentos e trinta e um reais)e passou a ser
de R$ 2.183.089,00 (dois milhões, cento e oitenta e três mil e oitenta e nove reais). A
expressiva redução deu-se em virtude da impugnação aos cálculos apresentados pelos
reclamantes no processo 0069100-89.2004.5.15.0121 da 1ªVT/São Sebastião. Diante
das incongruências verificadas nos referidos cálculos, o MM. Juízo determinou a realiza-
ção de perícia contábil e homologou o laudo contábil, sendo de responsabilidade da
Companhia Docas o montante de R$ 2.183.089,00 (dois milhões, cento e oitenta e três
mil e oitenta e nove reais). Portanto, a redução foi de R$ 13.614.842,00 (treze milhões,
seiscentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e dois reais).

         2019       Adição Pagamentos         Baixas          2018
Riscos Legais 700.000 - - 1.070.000 1.770.000
Riscos Trabalhistas   7.080.470               -   2.076.637   13.614.842 22.771.949

7.780.470 - 2.076.637 14.684.842 24.541.949
A Companhia está, ainda, envolvida em outros processos de natureza trabalhista, cujo
valor totaliza R$ 3.331.776,72 (três milhões trezentos e trinta e um mil, setecentos e seten-
ta e seis reais e setenta e dois centavos) que, por apresentarem probabilidade de perda
possível, não tem provisão constituída, na opinião de seus assessores jurídicos. No recin-
to alfandegado foi constatado o descumprimento de um dos requisitos técnicos e operaci-
onais para o alfandegamento, que não disponibilizou os instrumentos e aparelhos de inspe-
ção não invasiva (scanner) exigidos para cargas em contêineres, não estando dispensado
da exigência, sendo aplicada a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia, pelo
descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 34 da Lei nº 12.350/2010, mediante o
Termo de Constatação nº 001/2016 e Auto de Infração nº 0812051/001/2017, recebido em
20 de junho de 2017. Para efeitos suspensivos da cobrança diária da multa foi protocolada
em 05 de outubro de 2017 a Solicitação de Alteração do Ato Declaratório Executivo (ADE)
nº 20 de 12 de março de 2008, excluindo temporariamente a movimentação de contêineres
das cargas do Porto de São Sebastião, o que totaliza 107 dias resultando a multa acumu-
lada de R$ 1.070.000,00 (um milhão e setenta mil reais). Em 31 de Janeiro de 2019, através
do processo 10821.720225/2017-22 a Receita Federal do Brasil, decide cancelar (revogar)
nos termos do artigo 53 da lei 9.784/99, o auto de infração - Sanção Administrativa (sus-
pensão de atividade) nº 0812051/001/2017. Em 24 de abril de 2018 a companhia foi autuada
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
através do Auto de Infração nº 9144578, no montante de R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais) por deixar de atender a 10 (dez) condicionantes estabelecidas na licença de opera-
ção 908/2010, conforme pareceres técnicos nº 1697865 e 1698056.
17. Capital Social: A Companhia possui Capital Autorizado da ordem de R$ 278.838.000
(duzentos e setenta e oito milhões e oitocentos e trinta e oito mil reais), representado por
ações ordinárias nominativas, sendo que R$ 17.748.161 (dezessete milhões, setecentos e
quarenta e oito mil, cento e sessenta e um reais) encontram-se integralizados. Os recursos
financeiros recebidos pelo Acionista Majoritário “Fazenda do Estado de São Paulo”, no
montante de R$ 286.428.840 (duzentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e oito
mil, oitocentos e quarenta reais), estão classificados como “Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital”, composto conforme demonstrado abaixo:
Ano  .               R$
2009 1.100.000
2010 5.000.000
2011 6.688.162
2012 26.976.384
2013 109.356.821
2014 93.573.384
2015 26.116.982
2016 10.026.251
2017 -
2018 5.570.408
2019     2.020.448
Total 286.428.840
A deliberação CODEC 1/91 de 12 de Setembro de 1991, estabelece na seção V - Artigo 14,
que as empresas em que o Estado participa, direta ou indiretamente como acionista majo-
ritário, e que tenham em seus Estatutos Sociais especificação para autorização de aumen-
to do limite do Capital Social autorizado, como também, do seu respectivo aumento, a ser
deliberado pelo Conselho de Administração (inciso II do artigo 166 da Lei nº 6.404/76),
somente poderão realizar o aumento e autorizar as respectivas emissões de ações, após
pronunciamento do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC. Por força da já
citada Deliberação CODEC nº 1/91, a matéria deverá ser objeto de parecer preliminar da-
quele Colegiado, para posterior e oportuna deliberação do Conselho de Administração da
Companhia Docas de São Sebastião.
18. Despesas Administrativas e Custos Operacionais: Os gastos da Companhia no de-
correr do ano estão evidenciados conforme quadro abaixo:

  Despesas  Administrativas      Custos Operacionais
               2019         2018         2019          2018

Pessoal e Encargos 6.061.397 5.979.695 9.459.781 9.435.708
Utilidades 474.503 441.264 972.057 870.425
Serviços de Terceiros 2.422.265 1.907.916 2.220.282 1.730.825
Depreciações/Amortizações 9.406.433 9.382.813 4.242.970 4.223.761
Recuperação de PIS e COFINS - - - (142.973)
Despesas com Ocupação 124.280 - 31.070 -
Cessão de Pessoal 22.073 53.223 198.655 546.848
Taxas e Contribuições - - 229.240 -
Diversos - - - 325.578
Provisão para Contingências - 20.005.234 - -
Imposto Diferido                     -   2.855.601               -               -

18.510.951 40.625.746 17.354.055 16.990.172
19. Resultado Financeiro: As receitas financeiras são representadas por juros, atualiza-
ções monetárias e variações cambiais, resultantes de aplicação financeira e acordos de
parcelamento com clientes. As despesas financeiras são substancialmente representadas
pelo Imposto sobre Operações Financeiras e descontos concedidos. O Resultado Financei-
ro da Companhia é evidenciado conforme quadro abaixo:

        2019         2018
Receitas Financeiras 211.842 116.408
Despesas Financeiras     (83.378)     (67.082)
Resultado Financeiro 128.464 49.326
20. Cobertura de Seguros: A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos
com o objetivo de limitá-los, buscando coberturas compatíveis com seu porte e operação
no mercado. Para tanto a Companhia possui duas apólices de seguros, quais sejam:
• Seguro contra incêndio, raio, explosão / implosão, danos elétricos, roubo / furto qualifica-
do, vendaval, contratado com a seguradora SOMPO Seguros. • Seguro de responsabilidade
civil de Administradores e Diretores (D&O), contratada com a seguradora Travelers.
21. Receita: Em 2019 obtivemos uma receita de prestação de serviços bruta de
R$ 21.199.608 milhões, resultando acréscimo de 25% em relação a 2018 R$ 16.945.888
milhões.
Tabelas           2019           2018
I 7.112.831 6.910.935
II 2.317.638 2.378.036
III 5.529.910 5.530.993
IV 6.167.594 2.095.562
V         71.635         30.363
Totais   21.199.608   16.945.888
Cargas           2019           2018
granéis sólidos 714.771,198 642.938,000
siderúrgicos - 5.128,339
veículos - 15.835,086
contêineres - -
animais/ração 17.187,194 49.898,210
cargas projeto 58,500 -
apoio portuário    9.732,549    4.307,225
Totais 741.749,441 718.106,860
A Companhia passou a integrar o Orçamento Fiscal do Estado a partir de 2016, na condição
de empresa dependente, com a edição da Lei nº 16.334 de 09 de dezembro de 2016, que
autorizou a abertura de crédito especial. Para o exercício de 2019, a lei orçamentária do
Estado (Lei nº 16.923 de 07 de janeiro de 2019) alocou recursos do Tesouro para as des-
pesas com pessoal/encargos e Custeio da Companhia.
Receita de Subvenção Econômica - Fonte 1 10.575.519
Recuperação de Despesas 374.420
Reversão de Contingência 14.684.842

São Sebastião/SP, 19 de março de 2020

7. Imobilizado Benfeitorias
Em Milhares de Reais Dragagem Propriedades Móveis e Máquinas e Obras
Custo  Corretiva  de Terceiros Utensílios Veículos Instalações  Equipamentos Hardware Terraplanagem            Total
Em 31 de Dezembro de 2018 5.786.693 3.561.296 1.379.028 583.600 11.414.477 5.292.165 2.368.319 227.578.014 257.963.592
Em 01 de Janeiro de 2019 5.786.693 3.561.296 1.379.028 583.600 11.414.477 5.292.165 2.368.319 227.578.014 257.963.592
Adições              -                  -              -            -    1.308.810           140.484       7.539        1.092.007    2.548.840
Em 31 de Dezembro de 2019  5.786.693      3.561.296  1.379.028   583.600  12.723.287        5.432.649 2.375.858     228.670.021 260.512.432
Depreciação Acumulada
Em 31 de Dezembro de 2018 1.056.884 569.806 757.430 450.117 3.157.883 1.602.787 1.298.780 24.703.880 33.597.567
Em 01 de Janeiro de 2019 1.056.884 569.806 757.430 450.117 3.157.883 1.602.787 1.298.780 24.703.880 33.597.567
Depreciação    231.468        142.452    120.690            -    1.152.388           490.937    102.142        9.120.929   11.361.006
Em 31 de Dezembro de 2019  1.288.352        712.258    878.120   450.117    4.310.271        2.093.724 1.400.922      33.824.809   44.958.573
Valor contábil líquido
Em 31 de Dezembro de 2018 4.729.809 2.991.490 621.598 133.483 8.256.594 3.689.378 1.069.539 202.874.134 224.366.025
Em 31 de Dezembro de 2019 4.498.341 2.849.038 500.908 133.483 8.413.016 3.338.925 974.936 194.845.212 215.553.859

8. Intangível Licenças de Licenças
Em Milhares de Reais Uso Ambientais
Custo    (Software)          - L.O          Total
Em 31 de Dezembro de 2018 18.706.537 30.240.149 48.946.686
Em 01 de Janeiro de 2019 18.706.537 30.240.149 48.946.686
Adições                           R$                  -   1.111.192   1.111.192
Em 31 de Dezembro de 2019   18.706.537  31.351.341 50.057.878
Amortização Acumulada
Em 31 de Dezembro de 2018 6.211.222 8.055.451 14.266.673
Em 01 de Janeiro de 2019 6.211.222 8.055.451 14.266.673
Amortização     1.219.646   1.211.723   2.431.369
Em 31 de Dezembro de 2019    7.430.868   9.267.174 16.698.042
Valor contábil líquido
Em 31 de Dezembro de 2018 12.495.315 22.184.698 34.680.013
Em 31 de Dezembro de 2019 11.275.669 22.084.167 33.359.836
9. Imóveis de Terceiros em Poder da Companhia Docas de São Sebastião: Os bens
móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Porto de São Sebastião e utilizados na
exploração das atividades operacionais da Companhia - objeto de levantamento físico, a
cargo de comissão constituída, conforme Portaria ANTAQ nº 209, de 19 de outubro de
2007, foram registrados em rubricas contábeis de compensação ativa e passiva, pois fo-
ram cedidos à Companhia por força do Convênio de Delegação ao Estado de São Paulo.
Todavia, a titularidade dos bens patrimoniais em referência continuará com a União. O valor
total contabilizado dos bens foi de R$ 42.489.042,00 (quarenta e dois milhões, quatrocen-
tos e oitenta e nove mil e quarenta e dois reais).
10. Adiantamento de Clientes

Adições/ Baixas/
  31/12/2019 Transferências Transferências   31/12/2018

Adiantamento Cliente 57.758 - 8.422 66.180
Garantias Concorrência 48.083 21.451 54.306 80.938
Empréstimos - - - -
Parcelamento Dersa                 -                     -                     -                 -

105.841 21.451 62.728 147.118
11. Convênio DERSA: Quando assumiu a gestão da Administração do Porto de São Sebas-
tião em 2008, a Companhia Docas de São Sebastião - CDSS, criada com este propósito
específico pelo Decreto Estadual 52.102/2007, sucedeu a Desenvolvimento Rodoviário
S.A (DERSA) que deixou no Porto seus empregados, mantendo-se como empregadora e
pagando os salários e benefícios até 31 de Março de 2014 quando estes mesmos empre-
gados foram transferidos formalmente para a CDSS. Considerando que tais empregados
estiveram a serviço da CDSS desde 2008, porém, mantidos financeiramente pela DERSA,
que foi parcialmente reembolsada pela novo representante do Delegatário, a diferença não
reembolsada determinou a assinatura em 2016 de um TERMO DE COMPROMISSO E RE-
CONHECIMENTO DE DÍVIDA entre a DERSA e a CDSS, pelo qual, em função de
parcelamento da dívida acumulada, a CDSS reembolsa mensalmente a DERSA. As transa-
ções e saldos existentes dessas operações podem ser identificados por meio da contabi-
lização no Passivo Circulante e Não Circulante.

Adições/ Baixas/
  31/12/2019 Transferências Transferências   31/12/2018

Passivo Circulante 930.000 930.000 550.000 550.000
Passivo Não Circulante     3.050.283                     -           930.000    3.980.283

3.980.283 930.000 1.480.000 4.530.283
12. Fornecedores         2019         2018
Fornecedores Imobilizado 21.434 176.031
Fornecedores Outros     672.618     567.211

694.052 743.242
A Companhia trabalha com prazo médio de 30 (trinta) dias para pagamento de seus forne-
cedores, motivo pelo qual o ajuste a valor presente foi considerado imaterial.

13. Tributos a Recolher         2019         2018
PASEP e COFINS 176.812 137.202
ISS 115.393 86.444
Impostos Retidos de Terceiros      42.125      83.970

334.330 307.616
A Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, além de alterar a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT) para a apuração dos tributos inci-
dentes sobre o lucro e a receita, obrigatório a partir do ano-calendário de 2010. A Compa-
nhia optou pelo RTT, que determina que, para fins fiscais, sejam mantidos os métodos e
critérios contábeis utilizados pela legislação societária brasileira vigente até 31 de dezem-
bro de 2007, uma vez que não foram adotadas práticas contábeis que pudessem gerar
diferimento de imposto de renda e contribuição social. 13.1. Lei nº 12.973 de 13 de maio de
2014: A Medida Provisória n° 627, publicada em 11 de novembro de 2013, que revoga o
Regime Tributário de Transição (RTT), posteriormente convertida na Lei Federal nº 12.973,
de 13 de maio de 2014, traz outras providências, dentre elas: (i) alterações no Decreto-Lei
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como altera a legislação pertinente à contribuição social sobre o lucro líquido; (ii)
estabelece que a modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de
atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, que
sejam posteriores à publicação desta MP, não terá implicação na apuração dos tributos
federais até que lei tributária regule a matéria; (iii) inclui tratamento específico sobre poten-
cial tributação de lucros ou dividendos; (iv) inclui disposições sobre o cálculo de juros
sobre capital próprio; (v) inclui considerações sobre investimentos avaliados pelo método
de equivalência patrimonial.
14. Encargos Sociais a Recolher         2019         2018
13º Salário - -
INSS sobre Folha 286.213 268.055
FGTS sobre Folha 91.605 84.602
IRRF sobre Folha 215.266 197.709
Contribuição Sindical 1.899 1.546
Outros               -               -

594.983 551.912
15. Provisões de Férias a Pagar         2019         2018
Provisões de Férias 752.437 738.588
Provisões de Encargos sobre Férias     287.852     271.445

1.040.289 1.010.033
16. Provisão para Contingências: A Companhia é parte em ações judiciais e proces-
sos administrativos envolvendo questões trabalhistas, a título de sucessora da ativi-
dade econômica do DERSA, no gerenciamento do Porto de São Sebastião. O DERSA
atuou como operador do Porto de São Sebastião até o final do ano de 2007. Em sua
gestão, passou a reestruturar as atividades portuárias, restringida a ações mais
gerenciais, quando então a movimentação de carga passou a ser realizada por opera-
dores portuários previamente cadastrados. Nesse sentido, nos anos de 2003 e 2004,
realizou dispensas imotivadas de empregados que estavam vinculados ao Porto de
São Sebastião. Tais ex-empregados ingressaram na Justiça Trabalhista e, em sua
maioria, adquiriram o direito de reintegração aos seus antigos postos de trabalho. As
decisões judiciais somente ocorreram em 2010 e 2011, quando a Companhia Docas já
detinha o gerenciamento do Porto e passou a ter que cumprir com as determinações,
a título de sucessora da atividade econômica da empresa (gerenciamento do Porto de
São Sebastião). Com a nulidade das dispensas declaradas nas decisões judiciais, o
período de 6 a 7 anos em que os ex-empregados estiveram afastados, foi reconhecido
como devido a título de salários. Cumpre ressaltar que grande parte do valor
contingenciado à título de demandas trabalhistas, trata-se de único processo, que corre
na Vara do Trabalho de São Sebastião, cadastrado pelo número 0069100-89.2004.0121,
em que encontram-se no polo ativo 25 (vinte e cinco) reclamantes. O objeto desta ação
refere-se a pedido de adicional de risco, sendo que a Companhia Docas de São Sebas-

José Geraldo Siqueira Vantine
Zildo de Carvalho Borges

João Carlos Cardoso da Silva

Katheleen Regina da Silva Dardis de Camargo
Luis Eduardo Bezerra de Araújo
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Construtora de Galpões Industriais Ltda. - CNPJ/MF nº 12.358.885/0001-84  -  NIRE 35224551158 - Edital de Convoca-
ção - Reunião Geral Extraordinária de Sócios. Ficam convocados os sócios da sociedade empresária limitada denominada
Construtora de Galpões Industriais Ltda. a se reunirem, em Reunião Geral Extraordinária, na sede social da empresa, situa-
da na Avenida Queimada, nº 475, sala 9, Residencial e Comercial Morada dos Lagos, Aldeia da Serra, CEP 06429-215,
Barueri, SP, no dia 15 de abril de 2020, às 14h00min, em primeira convocação - com a presença de sócios representando, no
mínimo, ¾ (três quartos) do capital social - , para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) análise e deliberação da pro-
posta de alteração do Contrato Social da Sociedade, mais especificamente, das Cláusulas Sexta, Nona, Décima e Décima
Segunda. São Paulo, 26 de março de 2020. Jorge Antonio Rizkallah-sócio e administrador, Marcos Ferreira de Lima-sócio e
administrador e Edson Vaz da Cunha-sócio e administrador.

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  315.307,10 330.209,42
Caixa e Equivalentes a Caixa  2.481,75 8.155,73
Locações a Receber  200,00 100,00
Imóveis a Venda  312.625,35 321.953,69
Não Circulante  19.896.817,26 18.188.197,74
Realizavel a Longo Prazo
Créditos com Pessoas Ligadas  16.939.100,58 15.234.389,20
Depositos e Cauções  5.846,11 1.937,97
Investimentos  2.583.991,48 2.583.991,48
Imobilizado  367.879,09 367.879,09
Total do Ativo  20.212.124,36 18.518.407,16

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  1.949.764,45 175.089,51
Fornecedores  2.993,77 2.994,14
Obrigações Trabalhistas e Sociais  29.073,00 29.073,00
Obrigações Tributárias  143.722,07 143.022,37
Adiantamento de Clientes  600.000,00 -
Outras Contas  1.173.975,61 -
Não Circulante  592.968,78 730.178,36
Tributos Parcelados  592.968,78 730.178,36
Patrimônio Líquido  17.669.391,13 17.613.139,29
Capital Social  39.961.238,00 39.961.238,00
Reserva de Capital  12.272.362,23 12.272.362,23
(-) Prejuízos Acumulados  (34.564.209,10) (34.620.460,94)
Total do Passivo  20.212.124,36 18.518.407,16

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019.
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Líquida  448.598,61 13.454.431,04
(-) Custo Atividades Imobiliárias Vendidas  (9.328,34) -
Lucro Bruto  439.270,27 13.454.431,04
Despesas Administrativas  224.797,65 229.008,10
Impostos e Taxas  12.033,74 14.146,32
Depreciações  - 1.471.209,14
Lucro Operacional  202.438,88 11.740.067,48
Resultado financeiro  (122.605,59) (108.353,72)
Outras Receitas  13,32 36,82
Lucro antes dos Efeitos Fiscais  79.846,61 11.631.750,58
Contribuição Social e I.R.  23.594,77 422.037,84
Lucro Líquido do Exercício  56.251,84 11.209.712,74
Lucro Líquido por Ação  0,000012 0,002474

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das  2019/R$ 2018/R$
 atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício  56.251,84 11.209.712,74
Ajuste por:
Depreciações e Amortizações  - 1.471.209,14
Lucro Liquido Ajustado  56.251,84 12.680.921,88
Redução (Aumento) das contas do ativo
Locações a Receber  (100,00) 5.900,00
Estoques  9.328,34 -
Outros ativos  (3.908,14) -
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  (0,37) 2.994,14
Obrigações Tributarias  (136.913,09) (144.400,17)
Imposto de Renda e Contribuição Social  403,21 335,58
Outros Passivos  1.773.975,61 (13.200.000,00)
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  1.699.037,40 (654.248,57)
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
(Aumento)Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  (1.704.711,38) 129.703,70
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (1.704.711,38) 129.703,70
Fluxo de caixa do exercício  (5.673,98) (524.544,87)
Saldo no início do exercício  8.155,73 532.700,60
Saldo no final do exercício  2.481,75 8.155,73
Fluxo de caixa do exercício  (5.673,98) (524.544,87)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019.

A Diretoria Marcial Celso de Lima -   CRC  1SP159694/O-5

Notas Explicativas
1- Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em con-

cordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 2- Cai-
xa e equivalentes de caixa, incluem caixa (R$1.147,91 em 2019 e 
R$2.971,68 em 2018), depositos bancários (R$1.014,29 em 2019 e 

Usina Açucareira Paredão S.A.
C.N.P.J. 61.340.238/0001-50

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 06 de Março de 2020.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reservas de Capital Prejuízos Acumulados Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  39.961.238,00 12.272.362,23 (45.830.173,68) 6.403.426,55
Resultado do Exércício  - - 11.209.712,74 11.209.712,74
Em 31/12/2018  39.961.238,00 12.272.362,23 (34.620.460,94) 17.613.139,29
Resultado do Exércício  - - 56.251,84 56.251,84
Em 31/12/2019  39.961.238,00 12.272.362,23 (34.564.209,10) 17.669.391,13

R$1.261,47 em 2018) e aplicações financeiras (R$319,55 em 2019 
e R$3.922,58 em 2018). 3- Outros ativos e passivos circulantes e 
não circulante: São demonstrados pelos valores de realização (ati-
vos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando 
aplicavél, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas (passivos). 4- As receitas e despesas são reconhecidas 
no resultado pelo regime de competência. 5- O Imobilizado esta de-
monstrado ao custo histórico aquisição (R$5.873.614,58 em 2019 
e R$5.873.614,58 em 2018), menos as Depreciações acumuladas 
(R$5.505.735,49 em 2019 e R$5.505.735,49 em 2018). As depre-
ciações e amortizações foram calculadas pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação tributária. 6- O Capital Social é 
de R$39.961.238,00 totalmente integralizado e representado por 
4.531.321.547 ações ordinárias sem valor nominal. 7- O Imposto 
de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro 
presumido.

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

AVISO AOS ACIONISTAS
A Administração da Companhia informa que encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas para
consulta em nossa sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na
Cidade e Estado de São Paulo, os documentos mencionados no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os quais serão apreciados na Assembleia Geral Ordiná-
ria da Companhia a ser convocada oportunamente, dentro do prazo legal.

São Paulo, 28 de março de 2020.
TABAJARA BERTELLI COSTA

Presidente

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJs: 09.062.893/0001-74 e 09.062.893/0002-55

...continuação

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

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 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 contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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. • obtivemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria

apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas 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 con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras

podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos
que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de março de 2020.
Russell Bedford Brasil
Auditores Independentes S/S
CRC RS - 005460/0-O “T” - SP

Dennis Pavia Villalva
CRC 1SP - 246.768/O-6

Responsável Técnico

CARGO 
terminal químico de aratu s.a.  –  tequimar

C.N.P.J. nº 14.688.220/0016-40

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 José Carlos Layber de Oliveira
Contador - CRC 1SP185528/O-7

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, 
acompanhadas do relatório dos auditores independentes, sem ressalva, encontram-se à 
disposição na sede da sociedade. A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS pATRIMONIAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇõES DE RESuLTADOS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇõES DOS RESuLTADOS ABRANgENTES - Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DOS fLuxOS DE CAIxA - MéTODO INDIRETO - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DAS MuTAÇõES DO pATRIMôNIO LíquIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DO vALOR ADICIONADO - Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

NOTAS ExpLICATIvAS àS DEMONSTRAÇõES fINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 19.550 117.254
Aplicações financeiras 45.083 33.916
Contas a receber de clientes 34.714 37.139
Estoques 6.085 5.565
Tributos a recuperar 28.824 10.102
Demais contas a receber 1.136 11.655
Despesas antecipadas 3.737 10.491

Total do ativo circulante 139.129 226.122
Não circulante

Aplicações financeiras 3.426 3.426
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.604 7.826
Tributos a recuperar 7.285 1.583

Depósitos judiciais 7.574 5.973
Demais contas a receber 141 141
Despesas antecipadas 260 307

Total do ativo realizável a longo prazo 26.290 19.256
Investimentos

Controladas 157.360 106.044
Empreendimento controlado em conjunto 7.342 7.446
Outros 1.070 1.070

165.772 114.560

Ativos de direito de uso 304.675 -
Imobilizado 954.948 800.302
Intangível 259.933 271.999

1.519.556 1.072.301

Total do ativo não circulante 1.711.618 1.206.117

Total do ativo 1.850.747 1.432.239

passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

Financiamentos e instrumentos financeiros 9.625 10.137
Debêntures 513 -
Fornecedores nacionais 32.245 50.963
Salários e encargos sociais 28.699 25.776
Obrigações tributárias 9.670 9.110
Dividendos propostos a pagar 6.268 22.370
Imposto de renda e contribuição social a pagar 8.068 2.145
Benefícios pós-emprego 231 2.408
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 1.281 2.916
Contas a pagar - indenização de seguradoras - 3.501
Adiantamento de clientes - 4.823
Contraprestação contingente - 5.954
Arrendamentos a pagar 10.035 -
Termo de Ajustamento de Conduta a pagar 44.971 -
Demais contas a pagar 8.016 14.813

Total do passivo circulante 159.622 154.916
Não circulante

Financiamentos e instrumentos financeiros 7.473 17.659
Debêntures 89.462 -
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 8.952 21.191
Benefícios pós-emprego 4.489 2.699
Arrendamentos a pagar 294.137 -
Adiantamento de clientes 47.111 23.560
Demais contas a pagar 2.187 2.163

Total do passivo não circulante 453.811 67.272
patrimônio líquido

Capital social 771.362 762.556
Instrumento patrimonial outorgado 373 70
Reservas de lucros 464.972 447.644
Ajuste de avaliação patrimonial (1.884) (259)
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos   obrigatórios 2.491 40

Total do patrimônio líquido 1.237.314 1.210.051
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.850.747 1.432.239

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida de serviços 540.758 492.082

Custos dos serviços prestados (266.241) (244.803)
Lucro bruto 274.517 247.279
Receitas (despesas) operacionais

Com vendas e comerciais (8.684)  (9.112)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa 88 90
Gerais e administrativas (127.968)  (107.151)
Resultado na venda de bens (807) (2.165)
Outros resultados operacionais, líquidos (61.835) (4.865)

Lucro operacional 75.311 124.076
Equivalência patrimonial 4.070 1.933

Lucro antes do resultado financeiro, imposto de renda e 
contribuição social 79.381 126.009
Receitas financeiras 12.696 19.583
Despesas financeiras (12.236) (958)
Resultado financeiro líquido 460 18.625

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 79.841 144.634
Imposto de renda e contribuição social

Corrente (43.921) (28.765)
Diferido (1.067) (6.069)

(44.988) (34.834)
Lucro líquido do exercício 34.853 109.800
Lucro líquido por ação do capital social - R$ 0,462 1,457

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Instrumento 
patrimonial 
outorgado

Reservas de lucros Dividendos 
adicionais aos 

dividendos mínimos 
obrigatórios

Capital 
social

Incentivos 
fiscais Legal

Retenção  
de lucros

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Lucros 

acumulados
patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017 747.896 5 23.389 32.900 318.598 (1.068) 47 - 1.121.767
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 109.800 109.800
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - (27) - - (27)
Ganhos (perdas) atuariais de benefícios pós-emprego, líquidas de
  imposto de renda e contribuição social - - - - - 836 - - 836
Resultado abrangente do exercício - - - - - 809 - 109.800 110.609
Aumento de capital com reservas 14.660 - (14.660) - - - - - -
Instrumento patrimonial outorgado - 65 - - - - - - 65
Dividendos prescritos - - - - - - - 10 10
Transferência para reserva de retenção de lucros - - - - 10 - - (10) -
Regularização da reserva de incentivos fiscais - - 101 - (109) - - - (8)
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos dividendos 
  adicionais - - - - - - (47) - (47)
Destinação do resultado líquido:

Reserva legal - - - 5.490 - - - (5.490) -
Reserva para retenção de lucros - - - - 67.157 - - (67.157) -
Constituição de reserva de incentivos fiscais - - 14.768 - - - - (14.768) -
Dividendos propostos (R$ 0,22575 por ação ordinária e 
  R$ 0,60694 por ação preferencial) - - - - - - 40 (22.385) (22.345)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 762.556 70 23.598 38.390 385.656 (259) 40 - 1.210.051
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 34.853 34.853
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - 14 - - 14
Ganhos (perdas) atuariais de benefícios pós-emprego, líquidas de
  imposto de renda e contribuição social - - - - - (1.639) - - (1.639)
Resultado abrangente do exercício - - - - - (1.625) - 34.853 33.228
Aumento de capital com reservas 8.806 - (8.806) - - - - - -
Instrumento patrimonial outorgado - 303 - - - - - - 303
Dividendos prescritos - - - - - - - - -
Transferência para reserva de retenção de lucros - - - - - - - - -
Regularização da reserva de incentivos fiscais - - - - - - - - -
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos dividendos 
  adicionais - - - - - - (40) - (40)
Destinação do resultado líquido:

Reserva legal - - - 1.742 - - - (1.742) -
Reserva para retenção de lucros - - - - 16.192 - - (16.192) -
Constituição de reserva de incentivos fiscais - - 8.176 - 24 - - (8.200) -
Dividendos propostos (R$ 0,001204  por ação ordinária e 
  R$ 0,613948 por ação preferencial) - - - - - - 2.491 (8.719) (6.228)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 771.362 373 22.968 40.132 401.872 (1.884) 2.491 - 1.237.314
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício 34.853 109.800
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado 

pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial (4.070) (1.933)
Amortização de ativos de direito de uso 20.674 -
Depreciações e Amortizações 57.011 50.679
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação 3.362 3.105
Provisão Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 65.539 -
Juros e variações monetárias 11.078 2.249
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.067 6.069
Resultado na venda de bens 807 2.165
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (88) (90)
Provisão para benefício pós-emprego  74 719
Instrumento Patrimonial Outorgado     303 65
Dividendos recebidos 2.057 -
Outros (147) 676

192.520 173.504

(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes 2.513 (2.499)
Estoques (520) 61
Tributos a recuperar (18.722) 1.633
Demais contas a receber 10.520 (8.052)
Despesas antecipadas 6.331 (6.477)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores nacionais (18.718) 16.383
Salários e encargos sociais 2.923 (507)
Obrigações tributárias 560 2.247
Imposto de renda e contribuição social 38.937 22.750
Benefícios pós-emprego (2.177) 125
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (1.635) (3.448)
Termo de Ajustamento de Conduta a pagar (35.568) -
Demais contas a pagar (21.074) (52.601)

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Tributos a recuperar (5.702) -
Depósitos judiciais (1.602) 1.971
Despesas antecipadas 47 259

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 2.760 1.151
Benefícios pós-emprego (620) (672)
Demais contas a pagar 23.577 (6.723)

Imposto de renda e contribuição social pagos (33.014) (20.814)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 141.336 118.291
fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicações financeiras, líquidas de resgates (11.168) 5.524
Caixa e equivalentes de caixa de controlada adquirida - 3.662
Aporte de capital em controlada (49.205) (103.373)
Aquisição de imobilizado (203.779) (159.815)
Aquisição de intangível (617) (5.304)
Receita com a venda de bens 605 305

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (264.164) (259.001)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Financiamentos
Captação 89.308 5.171
Amortização (10.014) (12.482)
Juros pagos (1.868) (2.651)
Contraprestação de arrendamento mercantil (29.932) -

Dividendos pagos (22.370) (15.658)
Sociedades relacionadas - 20.950

Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades de 
financiamentos 25.124 (4.670)

Diminuição em caixa e equivalentes de caixa (97.704) (145.380)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 117.254 262.634
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 19.550 117.254

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 % 31/12/2018 %
Receitas

Receita bruta de serviços 625.039 566.845
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa 88 90
Resultado na venda de bens e outros resultados 

operacionais (62.642) (7.030)
562.485 559.905

Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (169.563) (145.107)
Recuperação de valores de ativos 4 (843)

(169.559) (145.950)
valor adicionado bruto 392.926 413.955
Retenções

Depreciações e amortizações (81.047) (53.784)
(81.047) (53.784)

valor adicionado líquido produzido pela sociedade 311.879 360.171
valor adicionado recebido em transferência

Resultado de equivalência patrimonial 4.070 1.933
Receitas financeiras 12.696 19.583

16.766 21.516
valor adicionado total a distribuir  328.645 381.687
Distribuição do valor adicionado

Pessoal e encargos 137.562 41 124.416 33
Impostos, taxas e contribuições 140.908 42 122.039 31
Despesas financeiras e aluguéis 15.322 6 25.432 7
Dividendos 8.719 3 22.385 6
Lucros retidos 26.134 8 87.415 23

valor adicionado distribuído 328.645 100 381.687 100
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTExTO OpERACIONAL - O Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar (“Socieda-
de”) está domiciliado no Brasil, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343, 4° 
andar, na Cidade e Estado de São Paulo, e tem como atividade preponderante a opera-
ção dos terminais de líquidos que requerem manuseio especial. A Sociedade opera no 
Porto de Aratu no Estado da Bahia, no Complexo Industrial Portuário de Suape no Estado 
de Pernambuco, nos terminais de Santos no Estado de São Paulo, no terminal do Estado 
do Rio de Janeiro, no terminal de Itaqui no Estado do Maranhão e no terminal de Parana-
guá no Estado do Paraná com participação de 50% na União Vopak Armazéns Gerais 
Ltda. (“União Vopak”). A capacidade instalada da Sociedade totaliza 813.665 m³ em 31 de 
dezembro de 2019.
2 RESuMO DAS pRINCIpAIS pRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamen-
tos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações finan-
ceiras são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As 
principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras 
estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercí-
cios apresentados, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janeiro de 2019: a) O 
resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os estoques são 
demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. c) Os ati-
vos de contratos referem-se aos desembolsos de direitos de exclusividade com clientes 
registrados no momento de sua ocorrência e reconhecidos como redutor da receita de 
vendas no resultado conforme as condições estabelecidas no contrato (prazo médio pon-
derado de amortização de cinco anos) e são revistos à medida que ocorrem mudanças 
nos termos dos contratos. d) Os investimentos em controladas, empreendimentos contro-
lados em conjunto e coligadas estão demonstrados pelo método de equivalência patrimo-
nial e os demais ao custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas. e) O ativo de 
direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das 
parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. 
A amortização do ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência 

estimada do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros 
são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do 
passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço patrimonial, 
não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contrato, o ativo e respectivo 
passivo são baixados para o resultado. f) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição 
ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em anda-
mento, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda 
por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, 
levando em consideração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. g) O intangível 
compreende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável são amortizados con-
forme as condições estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, levando em con-
sideração sua vida útil e são revisados anualmente. h) Os demais ativos, adiantamento de 
clientes e demais passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acres-
cido, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e cambiais 
incorridos. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pela 
Reunião de Diretoria da Sociedade em 26 de março de 2020.
3 ADOÇÃO DOS pRONuNCIAMENTOS EMITIDOS pELO CpC - As seguintes normas, 
emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 1 de janeiro de 2019: (i) 
CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil - Com a adoção do CPC 06 (R2), 
os contratos de arrendamentos identificados e vigentes na data de transição e com 
prazos superiores a 12 meses, foram contabilizados: reconhecimento de ativos de direi-
to de uso e de passivos de arrendamentos a pagar no balanço patrimonial, inicialmente 
mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros dos arrendamentos; e reco-
nhecimento de despesas de amortização de ativos de direito de uso e despesas de ju-
ros no resultado financeiro sobre os passivos de arrendamentos na demonstração de 
resultado. A Sociedade selecionou como método de transição a abordagem retrospec-
tiva modificada, com o efeito cumulativo da aplicação inicial desse novo pronunciamen-
to registrado como ajuste ao saldo de abertura do patrimônio líquido e sem a reapresen-
tação de períodos comparativos. O quadro a seguir sumariza os efeitos da adoção 
inicial do CPC 06 (R2):

Ativo circulante
Despesa antecipada (423)
Ativo não circulante
Ativos de direito de uso 127.708
Intangível (10.423)
Total do ativo 116.862
passivo circulante
Arrendamentos a pagar 1.235
passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 115.627
Total do passivo 116.862
Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal e estimou os 
fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii) ICPC 22 - Incerteza sobre trata-
mento de tributos sobre o lucro - O ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reco-
nhecimento e mensuração quando há incertezas no tratamento de tributos sobre o lucro, ou 
seja, há dúvidas sobre aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, aplican-
do os requisitos do CPC 32. Na avaliação da administração da Sociedade, não foram iden-
tificados impactos significativos em decorrência da adoção do ICPC22, uma vez que todos 
os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão 
amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais.
4 pATRIMôNIO LíquIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 o 
capital social, subscrito e integralizado, está representado por 75.383.776 ações, sendo 
61.302.780 ordinárias e 14.080.996 preferenciais, sem valor nominal. Em 30 de abril de 
2019 houve aumento de capital com reservas de incentivos fiscais no montante de R$ 8.806 
(R$ 14.660 em 2018). b. Instrumento patrimonial outorgado - A Sociedade possui plano 
de incentivo baseado em ações, que estabelece os termos e condições gerais para a con-
cessão de ações ordinárias de emissão da controladora Ultrapar mantidas em tesouraria. c. 
Reservas de lucros - Reserva legal - Conforme a Lei das Sociedades por Ações, a Socie-
dade destina 5% do seu lucro líquido anual para reserva legal, até esta atingir 20% do valor 
do capital social. Essa reserva pode ser usada para aumento de capital ou para absorção 
de prejuízos, porém não pode ser usada para distribuição de dividendos. Reserva de reten-
ção de lucros - É destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capi-
tal, principalmente em expansão, produtividade e qualidade, aquisições e novos investimen-
tos, em conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e inclui tanto a 
parcela do lucro líquido do exercício como a realização da reserva de reavaliação. d. Ajus-
tes de avaliação patrimonial - (i) Os ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios 
pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuário independente, são reconheci-
dos no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas 
registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemente para o re-
sultado. (ii) As diferenças entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor 
justo através de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acrescido dos 
rendimentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no patrimônio líquido na 
conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líqui-
do são reclassificados para o resultado caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. e. 

Dividendos e destinação do resultado do exercício - Aos acionistas é assegurado, esta-
tutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido ajustado, calculado nos 
termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos e juros sobre o capital próprio 
propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no patrimônio líquido até sua 
aprovação em assembleia de acionistas. Às ações preferenciais são assegurados dividen-
dos não cumulativos de 6% ao ano sobre o seu valor unitário, bem como a distribuição de 
um novo dividendo adicional se às ações ordinárias forem distribuídos dividendos de per-
centual superior ao da distribuição já feita. A proposta de dividendos e destinação do resul-
tado do exercício reconhecida nas demonstrações financeiras da Sociedade, sujeita à 
aprovação dos acionistas na Assembleia Geral, é assim demonstrada:

31/12/2019
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício 34.853
Reserva legal (5% do lucro líquido) (1.742)
Constituição da reserva de incentivos fiscais (8.200)
Lucro líquido ajustado 24.911
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (25% do lucro líquido) (6.228)
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios (2.491)
Total da distribuição de dividendos (8.719)
Reserva de lucros (16.192)
Distribuição de dividendos por classe de ação
Dividendos a pagar para ações ordinárias (R$ 0,001204 por ação) 74
Dividendos a pagar para ações preferenciais (R$ 0,613948 por ação) 8.645
Total da distribuição 8.719
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo: 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 22.370
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos dividendos adicionais 
  do ano anterior 40
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 6.228
Pagamentos (22.370)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.268
5 LuCRO pOR AÇÃO
A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por ação. Não existe diferença entre o lucro 
básico e diluído por ação em todos os exercícios apresentados.

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido da Sociedade 34.853 109.800
Média ponderada das ações em circulação (em milhares) 75.384 75.384
Lucro básico e diluído por ação - R$ (ações ordinárias e preferenciais) 0,462 1,457

Nota explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 34.853 109.800
Itens que não serão reclassificados

subsequentemente para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social 14 (27)

Ganhos (perdas) atuariais de benefício pós-emprego, 
  líquido de imposto de renda e contribução social                2.n;19.d (1.639) 836
Resultado abrangente do exercício 33.228 110.609

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ATIVO R$ Mil
Circulante 2.852
Disponibilidades 1.473
Outros Créditos 1.333
Carteira de Câmbio 1.205
Câmbio Comprado a liquidar 313
Direitos s/vendas de câmbio  976
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos  - 84
Diversos 128
Adiantamentos -
Impostos e Contrib. a Compensar 112
Pagamentos a Ressarcir 13
Devedores Diversos - País 3
Outros Valores e Bens 46
Despesas Antecipadas 46
Não Circulante 46
Permanente 46
Imobilizado de Uso 46
Imobilizações em Curso 31
Instalações 4
Móveis e Equipamentos de Uso 25
Sistema de Processam. Dados 16
Sistema de Segurança e Comun.  15
(-) Depreciação Acumulada - 45
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 3
(-) Amortização Acumulada - 3
TOTAL DO ATIVO 2.898

PASSIVO R$ Mil
Circulante 1.741
Outras Obrigações 1.741
Carteira de Câmbio 1.289
Câmbio Vendido a Liquidar 976
Obrig. por compra de Câmbio 313
Fiscais e Previdenciárias 80
Diversos 372
Obrigações por Aquis. Bens 2
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 261
Credores Diversos - País 109

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.119
Capital Social 1.036

Domiciliados no País 1.036
Reservas de Lucros 83

Reservas de Lucros Especiais 83

Contas de Resultado 38
Receitas Operacionais 797
Despesas Operacionais - 759

TOTAL PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO 2.898

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 29 de Fevereiro de 2020

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

VALDEMIR SOPRANI
Contador:  CRC 1SP 0088327/O-0
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