
Desafios 
dos pagamentos 

instantâneos no Brasil

A tecnologia 
está presente em 
praticamente todos 
os processos da nossa 
rotina, trazendo 
agilidade para 
diferentes tarefas 
e melhorando a 
qualidade de vida dos 
cidadãos

No mundo corporativo e, 
mais especificamente, 
no setor financeiro, 

isso não é diferente. A nova 
tendência é o pagamento 
instantâneo, ou seja, a troca 
do dinheiro pelos cartões 
de crédito e débito ou pelos 
smartphones para realizar 
pagamentos, concluindo as 
transações em segundos.

Um exemplo prático do 
funcionamento desse modelo 
de negócio já está em funcio-
namento na Europa. O Bpay, 
do Marketplace espanhol 
Bnext oferece serviços de 
pagamentos instantâneos – ou 
seja, clientes podem receber 
montantes de terceiros di-
retamente, apenas usando o 
aplicativo. Iniciativas como 
essa têm ganhado força tam-
bém em outros países, como 
China, Austrália, Estados 
Unidos e, nos próximos anos, 
devem desembarcar também 
no Brasil. 

Para ter uma ideia dos avan-
ços locais, o Banco Central 
acaba de divulgar sua platafor-
ma para suportar esse tipo de 
aplicação, chamada Pix, que 
começa a ser disseminada em 
larga escala a partir deste ano. 
Mercado a ser explorado não 
falta: segundo o próprio BC, 
existem hoje 220 milhões de 
aparelhos para 207,6 milhões 
de brasileiros. O pagamento 
móvel está crescendo de for-
ma particularmente forte no 
Brasil, onde quadruplicou e 
atingiu níveis superiores a 8%, 
e é, juntamente com o México, 
o país onde tem tido a maior 
adoção como principal meio 
de pagamento.

No entanto, os brasileiros 
usaram menos o pagamento 
móvel entre os indivíduos 
(P2P) no último mês. Apenas 
6%, comparado com 24% na 
Colômbia ou 15% no Chile. 
Para que a tecnologia possa 
evoluir no país, devem ser 
ouvidas as opiniões dos dife-
rentes players do mercado (se-
jam eles tradicionais ou novos 
entrantes) e assim estruturar 
uma governança correta onde 
todos possam participar em 
igualdade de condições. Isso 
vai permitir a criação de um 
ecossistema de pagamentos 
saudável e com maior concor-
rência e inovação.

Mas, antes disso, quatro 
desafios inerentes à própria 
concepção do modelo de ne-
gócio têm de ser superados: 
a criação de um modelo de 
negócio consistente e duradou-
ro; a escolha do modelo mais 
adequado para a realização da 
compensação e liquidação da 
operação; detecção precoce e 
o controle eficaz da fraude; e 
a capacidade efetiva de maxi-
mizar o alcance da solução, ou 
seja, conseguir um amplo apoio 
entre as entidades e potenciais 
utilizadores do serviço.

Do lado dos clientes, trazer 

essas iniciativas para o mundo 
real depende de acessibilida-
de, segurança, definição de 
infraestruturas e rapidez na 
oferta de serviços. Em uma 
pesquisa conduzida recente-
mente, foi possível observar 
que muitos ainda não têm um 
senso claro da utilidade que 
essas soluções podem trazer 
no dia a dia. Atualmente, a 
irrelevância (30%) é o prin-
cipal fator identificado pelos 
usuários para não utilizarem 
pagamentos móveis. 

Em seguida, estão a descon-
fiança (20%), e falta de co-
nhecimento (10%). O sucesso 
dos pagamentos instantâneos 
a fim de torná-los mais popu-
lares (como aconteceu, por 
exemplo, na Espanha com a 
Bizum) dependerá, portanto, 
de ações para minimizar essa 
percepção do consumidor. 
Apesar disso, os benefícios 
com esses investimentos são 
vastos, atingem instituições 
de todos os portes e esferas 
(pública e privada) e já têm 
exemplos concretos. 

Do lado das corporações, 
as PMEs podem obter avan-
ços significativos com as 
transações realizadas com 
pagamentos instantâneos. Em 
maior escala, na Austrália, a 
agência do governo Centrelink 
começou a fazer pagamentos 
instantâneos aos clientes 
através da plataforma New 
Payments Platform (NPP) em 
tempo real. Ao todo, foram 
distribuídos US$ 2,2 milhões 
do fundo de recuperação de 
desastres do governo austra-
liano durante as inundações de 
Townsville em tempo recorde, 
reduzindo o prazo de espera de 
dois dias para apenas alguns 
segundos.

A concepção de uma solução 
de pagamento instantâneo e a 
sua posterior implementação 
implica desafios significativos, 
pois não pode ser de outra 
forma quando falamos de ino-
vação. Um dos mais notáveis 
é o investimento significativo 
a ser feito juntamente com a 
dificuldade de encontrar um 
modelo de negócio consisten-
te. Outro desafio enfrentado 
pelas soluções de pagamento 
instantâneo é a escolha do 
modelo mais adequado para 
a realização da compensação 
e liquidação da operação 
subjacente. 

Devido à rapidez com que 
as transações são executadas 
e à sua natureza irrevogável, a 
detecção precoce e o controle 
eficaz da fraude estão surgindo 
como desafios prioritários. O 
quarto desafio tem a ver com 
a capacidade efetiva de maxi-
mizar o seu alcance, ou seja, 
conseguir um amplo apoio 
entre as entidades e potenciais 
utilizadores do serviço.

É necessário estar atento a 
essa tendência. Consumido-
res demandam cada vez mais 
agilidade para todas as tarefas 
realizadas no dia a dia e lidar 
com meios de pagamento com 
maior facilidade também será 
algo que deve crescer nos 
próximos anos. Companhias 
devem se adaptar para captu-
rar esse potencial de mercado 
e criarem uma nova onda de 
inovação dentro do setor.

(*) - É Head de Meios 
de Pagamento da Minsait 

Payments no Brasil.

Ricardo Granados (*)
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ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S.A.
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Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2 Jardim Santa Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Jundiaí - SP, 27 de março de 2020.

Notas explicativas da administração  
às demonstrações financeiras em  

31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais

Nélia Cristina de Santana
Contadora - CRC/BA - 019.740/O-7 “S” SP 

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro - Em milhares de reais Demostração do Resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro -  Em milhares de reais

Ativo      2019      2018
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 32.988 58.697
  Contas a receber de clientes 150.238 116.848
  Instrumentos financeiros derivativos  2.994
  Estoques 61.337 61.908
  Tributos e contribuições a recuperar 20.565 16.015
  Outros ativos circulantes      2.258      2.060
    267.386 258.522
Não circulante
  Aplicações financeiras 27.988 26.277
  Partes relacionadas  2.536
  Tributos e contribuições a recuperar 27.214 31.487
  Depósitos judiciais 7.549 7.750
  Outros ativos não circulantes 27 27

  Imobilizado 153.006 145.866
  Intangível     784      1.051
    216.568 214.994

Total do ativo 483.954 473.516

1. Contexto operacional
A Engepack Embalagens São Paulo S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, 
fundada em 1988, com sede na cidade de Jundiaí no Estado de São Paulo, que tem 
como atividade principal a fabricação de preformas e garrafas plásticas destinadas 
ao mercado de bebidas carbonatadas, água mineral, óleo comestível, sucos, chás 
e outros, utilizando como principal matéria-prima o Polietileno Tereftalato (PET). A 
Companhia é controlada pela PIN Petroquímica S.A., que possui 97,10% das suas 
ações. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da 
Companhia em 19 de fevereiro de 2020.

Passivo e patrimônio líquido      2019      2018
Circulante
  Fornecedores  134.214   95.233
  Empréstimos e financiamentos  36.975   57.823
  Instrumentos financeiros derivativos  604
  Salários, participações e contribuições   11.625   9.910
  Impostos, taxas e contribuições  2.695   1.886
  Notas de crédito a pagar  6.095   7.650
  Adiantamento de clientes   14.540   519
  Outros passivos      2.110       1.969
    208.858   174.990
Não circulante
  Empréstimos e financiamentos  61.587   93.583
  Impostos diferidos 897 1.018
  Provisão para contingências      6.232       6.303
     68.716   100.904
Patrimônio líquido
  Capital social  69.574   69.574
  Ajuste de avaliação patrimonial  1.741   1.975
  Reservas de lucros    135.065     126.073
  Total do patrimônio líquido 206.380  197.622
Total do passivo e patrimônio líquido  483.954   473.516

Operações continuadas       2019      2018
  Receita líquida de vendas de produtos e serviços 629.610 588.021
  Custo dos produtos e serviços vendidos       (549.641)      (492.194)
Lucro bruto 79.969 95.827
Receitas (despesas) operacionais
  Com vendas (33.971) (29.155)
  Gerais e administrativas (30.899) (27.060)
  Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas       9.292      4.144
Lucro Operacional 24.391 43.756
  Resultado financeiro, líquido       (754)       (13.842)
Lucro antes do imposto de renda 
  e da contribuição social 23.637 29.914
   Imposto de renda e contribuição social      121         123
Lucro líquido do exercício   23.758   30.037
  Resultado por ação - básico e diluído 
   (expresso em R$ por lote de mil ações) 11,01691 13,92856
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

         2019     2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 23.637 29.914
Ajustes para reconciliação do lucro
  Depreciação e amortização 28.688 25.659
  Reversões de provisões de perdas em ativos 22 (66)
  Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 12.224 20.316
  Perda com ativo imobilizado baixado 5.635 1.074
  Variação nos ativos e passivos:
   Contas a receber de clientes (33.729) (37.459)
   Estoques  117 (15.287)
   Tributos e contribuições a recuperar (277) (874)
   Outras contas a receber 206 (242)
   Tributos a recolher 799 (31)
   Fornecedores 38.981 40.905
   Salários e encargos sociais 1.715 361
   Adiantamento de Clientes 14.020  
   Outros passivos     (1.915)     1.222
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 90.124 65.492
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
  Adições ao imobilizado (40.764) (36.440)
  Resgate de aplicações financeiras       983     1.562
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (39.781) (34.878)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
  Dívida de curto e longo prazo, líquida:
   Captações  587 33.309
   Pagamento principal (56.301) (38.169)
   Pagamento juros (8.000) (10.106)
  Partes relacionadas-Mútuo:
   Captações   1.505
   Recebimento (Pagamento) principal 2.662 (2.250)
   Distribuição de reserva de incentivos fiscais aos sócios  (15.000)           
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (76.052) (15.711)
Geração (aplicação) de caixa e equivalentes (25.709) 14.903
  Representado por:
   Caixa e equivalentes no início do exercício 58.697 43.794
   Caixa e equivalentes no final do exercício    32.988    58.697
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes (25.709) 14.903

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  Reservas de lucros    
    Reserva de Ajuste de  Total do
  Capital Reserva incentivos avaliação Lucros patrimônio
     social     legal      fiscais patrimonial acumulados     líquido
Em 1º de janeiro de 2018  69.574 4.459 91.339 2.213  167.585
 Lucro líquido do exercício     30.037 30.037
 Realização de reservas de reavaliação    (238) 238 
 Constituição de reserva legal  1.502   (1.502) 
 Constituição de reserva de incentivos fiscais                           28.773                   (28.773)     
Em 31 de dezembro de 2018  69.574   5.961    120.112      1.975            197.622
 Lucro líquido do exercício     23.758 23.758
 Realização de reservas de reavaliação    (234) 234 
 Constituição de reserva legal  1.188   (1.188) 
 Constituição de reserva de incentivos fiscais   22.804  (22.804) 
 Destinação de parcela de reservas para distribuição aos sócios                         (15.000)                                              (15.000)
             1.188         7.804        (234)             8.758
Em 31 de dezembro de 2019   69.574   7.149    127.916        1.741           206.380

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2. Empréstimos e financiamentos     2019     2018
Operações indexadas em US$ (Pré) 62.693 105.828
Operações indexadas em EUR (Pré) 3.370 4.125
Operações indexadas em R$ (Pré/TJLP/CDI)    32.498     41.453
 98.562 151.406
(-) Passivo circulante  (36.975)   (57.823)
Passivo não circulante    61.587     93.583
3. Capital Social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 69.574 (31 
de dezembro de 2018 – R$ 69.574) e está representado por 2.156.504 ações ordinárias.
4. Parecer dos auditores e publicações
As demonstrações financeiras estão sendo publicadas em 27 de março de 2020 no 
Empresas e Negocios. As demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer da 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da 
Companhia.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Engepack

Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de Dezembro de 2.018 e 2.019 

JGCG Participações S/A
C.N.P.J. 05.502.264/0001-67

Demonstrações Financeiras - Valores em R$

Passivo 2.018 2.019
Obrigações Fiscais  455,33   132,71 
Imposto de Renda / Contr.Social  218,53   24.386,27 
Circulante  673,86   24.518,98
Capital Social  2.504.751,00   402.000,00 
Reservas de Lucros  63.806,23   - 
Reserva de Retenção de Lucros  1.160.268,15   - 
Lucros (Prejuizos) Acumulados  -   (13.378,40)
Patrimônio Líquido  3.728.825,38   388.621,60 

Total do Passivo  3.729.499,24   413.140,58 

Demonstrações dos Fluxos de Caixas
Para os Exercícios Findos em 2.018 e 2.019

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2.018 2.019
Lucro Líquido  112.280,78   120.770,07 
Depreciação e Amortização  27.049,08   22.994,32 
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado  (146.968,88)  (289.318,91)
(Aumento)/Redução em Contas a Receber  1.828,14   3.594,50 
(Aumento)/Redução nos Impostos a Recuperar  549,01   (30.412,05)
(Aumento)/Redução em Outros
 Adiantamentos  1.351.563,05   102.400,00 
(Aumento)/Redução em Despesas Antecipadas  (51,52)  51,52 
Aumento/(Redução) em Impostos a Recolher  (111,68)  (322,62)
Aumento/(Redução) em Outras Contas a Pagar  (6.600,00)  - 
Aumento/(Redução) em I.R. e Contribuição Social  218,53   24.167,74 
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas
 Atividades Operacionais  1.339.756,51   (46.075,43)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Venda de Imobilizado  200.000,00   300.000,00 
 Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas
 Atividades de Investimentos  200.000,00   300.000,00 
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Empréstimos de Acionistas  -   887.684,47 
Redução de Capital -  (2.102.751,00)
Dividendos Distribuídos  -   (1.358.222,85)
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas
 Atividades de Financiamentos  -   (2.573.289,38)
Aumento (Redução) do Caixa e
 Equivalente de Caixa  1.539.756,51   (2.319.364,81)
Demonstração da Variação do Caixa e
 Equivalente de Caixa
No Início do Período  867.621,38   2.407.377,89 
No Fim do Período  2.407.377,89   88.013,08 
Aumento (Redução) do Caixa e
 Equivalente de Caixa  1.539.756,51   (2.319.364,81)

Demonstração de Resultados - Exercícios Findos em 2.018 e 2.019 
Discriminação 2.018 2.019
Aluguéis  77.403,06   51.713,65 
Receita Operacional Bruta  77.403,06   51.713,65 
 Impostos s/Receita Operacional Bruta  (7.159,78)  (4.783,50)
Deduções da Receita Bruta  (7.159,78)  (4.783,50)
Receita Operacional Líquida  70.243,28   46.930,15 
Lucro Bruto  70.243,28   46.930,15 
 Despesas Administrativas  (85.673,81)  (193.517,62)
 Outras Receitas (Despesas) Operacionais  146.968,88   289.318,91 
Despesas Operacionais  61.295,07   95.801,29 
 Receita (Despesa) financeira Líquida  3.414,51   2.424,90 
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  3.414,51   2.424,90 
Lucro (Prejuízo)Líquido Antes dos Impostos 134.952,86 145.156,34
Imposto de Renda/Contribuição Social  (22.672,08)  (24.386,27)
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício  112.280,78   120.770,07 
Lucro (Prejuízo) por Ação  1.122,81   1.207,70 

Ativo 2.018 2.019
Caixa e Bancos  1,00   1,00 
Aplicações Financeiras  2.407.376,89   88.012,08 
Contas a Receber  6.675,90   3.081,40 
Adiantamentos/Outras Contas a Receber  102.400,00   - 
Impostos a Recuperar  2.764,30   33.176,35 
Despesas Antecipadas  51,52   - 
Circulante  2.519.269,61   124.270,83 
C/C Acionista  887.684,47   - 
Imobilizado  659.813,76   632.913,76 
(-) Depreciações Acumuladas  (337.268,60)  (344.044,01)
Imobilizado Líquido  322.545,16   288.869,75 
Não Circulante  1.210.229,63   288.869,75 
Total do Ativo  3.729.499,24   413.140,58 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  Reservas Reserva   Total Lucros  Total Patrimônio
Descrição Capital de Lucros Retenção Lucros Acumulados Líquido
Saldo em 31.12.17 - R$  2.504.751,00   58.192,19   1.053.601,41   -   3.616.544,60 
Lucro (Prejuízo) do Exercício - - -  112.280,78   112.280,78 
Reserva de Lucros -  5.614,04  -  (5.614,04)  - 
Reserva de Retenção de Lucros - -  106.666,74   (106.666,74) -
Saldo em 31.12.18 - R$  2.504.751,00   63.806,23   1.160.268,15   -   3.728.825,38 
Lucro (Prejuízo) do Exercício - - -  120.770,07   120.770,07 
Transferência de Reserva de Lucros -  (63.806,23)  63.806,23  -  - 
Reserva de Retenção de Lucros - -  120.770,07   (120.770,07)  - 
Distribuição de Dividendos - -  (1.358.222,85) -  (1.358.222,85)
Redução de Capital  (2.102.751,00) -  - - (2.102.751,00)
Saldo em 31.12.19 - R$  402.000,00   -   (13.378,40)  -   388.621,60 

Notas explicativas às demonstrações contábeis para os exercícios  n-
dos em 31 de dezembro de 2.018 e 2.019. 1.Contexto Operacional: A 
sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de consultoria em 
geral, a gestão de bens próprios, bem como a participação em sociedades, 
negócios e empreendimentos de qualquer natureza, como sócia, acionista, 
quotista, participante e empreendedora. 2. Apresentação das demonstra-
ções contábeis: as presentes demonstrações estão expressas em reais e 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela 
Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, 
alterada pela Lei nº 11.638/07, de 28 de dezembro de 2.007). 3. Sumário 
das principais práticas contábeis: a-) Competência: O regime de compe-
tência é observado para registrar as receitas e despesas do exercício. b-) 
Aplicações Financeiras: Registradas pelo custo, acrescidas dos rendimen-
tos auferidos até a data do encerramento do exercício. c-) Demais ativos 
e realizáveis a longo prazo: Os demais ativos circulantes e realizáveis a 
longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluin-
do, quando aplicável, atualização monetária. d-) Imobilizado: É registrado 

ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação 
do exercício é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil dos 
bens. e-) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: Os demais 
passivos circulantes e exigíveis a longo prazo são demonstrados pelos va-
lores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável dos respectivos 
encargos e variações monetárias. f-) Apuração do resultado: O resultado é 
apurado pelo regime contábil da competência. g-) Lucro (Prejuízo) por ação:
O lucro (prejuízo) por ação foi calculado com base no número de ações na 
data do balanço. 4. Patrimônio Líquido: a-) Capital social: O capital social 
da empresa em 31 de dezembro de 2.019 está representado por 100 ações 
ordinárias integralizadas.
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023826-65. 2015.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Fabio Varlese Hillal, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Itamar Gregório da Silva, CNPJ 14.323.966/0001-74, Fabio Henrique Salles 
(CNPJ 12.065.104/0001-63), Fernanda Aparecida de Oliveira Lima (CNPJ 13.197.867/0001-20), 
Jussara Aparecida de Abreu Valente (CNPJ 13.987.069/0001-00), Marielle dos Santos Queiroz 
(CNPJ 14.055.352/0001-59), Maria do Rezario de Oliveira Jesus (CNPJ 14.067.306/0001-70), 
Mônica Nunes dos Santos (CPNJ 14.103.079/0001-90) e Altair Fernado de Oliveira (CPF 
029.066.526.00), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Adidas 
Ag e outro, alegando em síntese: requerem Reparação Perdas e Danos Materiais e Morais, pois a 
requerida está reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Encontrando-se os réus em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 06 de fevereiro de 2020 

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  45,24 103,56
Caixa e Equivalentes de Caixa  45,24 103,56
Não Circulante  92.058.384,49 92.028.463,35
AFAC  752.458,62 752.458,62
Creditos com Pessoas Ligadas  23.576.231,45 23.623.554,45
Investimentos  67.729.694,42 67.652.450,28
Total do Ativo  92.058.429,73 92.028.566,91

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  63.472,66 63.472,66
Obrigações Trabalhistas e Sociais  63.470,98 63.470,98
Obrigações Tributarias  1,68 1,68
Patrimônio Liquido  91.994.957,07 91.965.094,25
Capital Social  49.049.129,00 49.049.129,00
Reservas de Lucros  42.945.828,07 42.915.965,25
Total do Passivo  92.058.429,73 92.028.566,91

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
Despesas Operacionais  2019/R$ 2018/R$
Despesas Administrativas  46.547,59 39.357,95
Impostos e Taxas  162,83 156,95
Despesas Financeiras  670,90 586,05
Outras Receitas  77.244,14 6.576.860,99
Lucro antes dos Efeitos Fiscais  29.862,82 6.536.760,04
Lucro Líquido do Exercício  29.862,82 6.536.760,04
Lucro Liquido Por Ação  0,000008 0,001814

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades  2019/R$ 2018/R$
 operacionais
Lucro Líquido do exercício  29.862,82 6.536.760,04
Ajuste por:
Equivalencia Patrimonial  (77.244,14) (6.576.860,99)
Lucro Líquido Ajustado  (47.381,32) (40.100,95)
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (47.381,32) (40.100,95)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos 
 e Adiantamentos  47.323,00 40.057,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  47.323,00 40.057,00
Fluxo de caixa do exercício  (58,32) (43,95)
Saldo no Início do exercício  103,56 147,51
Saldo no final do exercício  45,24 103,56
Fluxo de caixa do exercício  (58,32) (43,95)

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com ás Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos 
bancários(R$ 45,24 em 2019 e R$ 103,56 em 2018); 3- Outros ati-
vos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pelos 
valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias incorridas (passivos). 4- As receitas e des-
pesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 
5- Participações Societárias:
  Capital  % de par- Patrimônio
  Social ticipação Líquido
Mascopart Ltda  33.379.614,00 99,99 24.816.528,21
Nenufares 
 Participações S/A  21.745.993,00 99,99 31.166.324,26
Usina Açucareira 
 Paredão S/A  39.961.238,00 55,79 17.669.391,13
Agapantos 
 Empreendimentos
 Participções Ltda  2.544.326,00 30,41 2.538.548,60
Acácias 
 Participações Ltda  10.294.484,00 22,06 4.968.570,87
6- O Capital Social é de R$ 49.049.129,00 totalmente integralizado 
e representado por 3.604.095.382 ações ordiná rias sem valor nomi-
nal. 7- O I.R. e a Contribuição Social são apurados com base no lucro 
presumido.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS
CNPJ. 54.849.047/0001-53

Relatório da 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, 05 de Março de 2020.

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

Demostração das Mutações do Patrimonio Líquido
  Capital Social Reservas de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  49.049.129,00 33.860.263,19 2.518.942,02 85.428.334,21
Resultado do Exércício  - 6.209.922,04 326.838,00 6.536.760,04
Em 31/12/2018  49.049.129,00 40.070.185,23 2.845.780,02 91.965.094,25
Resultado do Exércício  - 28.369,68 1.493,14 29.862,82
Em 31/12/2019  49.049.129,00 40.098.554,91 2.847.273,16 91.994.957,07

Milton Rui Jaworski (*) 

A recessão econômica 
mundial não é uma 
perspectiva. É uma 

realidade. Mas o empresá-
rio, seja pequeno, médio 
ou grande, não quer saber 
dos números macroeconô-
micos e sim da realidade 
de sua empresa, dos seus 
números. A esmagadora 
maioria das empresas não 
suporta uma perda de 30% 
de vendas. É prejuízo certo. 

E com exceção daquelas 
que comercializam gêneros 
alimentícios e de higiene e 
limpeza, as demais já estão 
sendo duramente afetadas. 
Algumas, como lojas de 
shopping, restaurantes, 
bares, pontos turísticos, 
simplesmente serão tem-
porariamente fechadas, 
ou seja, zero de receita no 
período.

Identificamos, nesse cená-
rio, dois problemas sérios:
 1) Custos Fixos: são 

aqueles custos, que, 

Coronavírus x Empresas
O impacto que o Coronavírus está trazendo para a economia mundial é do conhecimento de todos

à vista, e, portanto, 
terá dificuldade para 
pagar os seus credo-
res. Mais uma vez, a 
saída é a negociação 
e a preservação das 
reservas, afinal, sem-
pre pode piorar.

Todos estão no mesmo 
barco. A turbulência é igual 
para todos e a perda é cer-
ta. Resta manter a calma e 
ser racional. Estima-se que 
esse grande problema dure 
de 30 a 60 dias. Ele pode 
demorar, mas vai acabar. 
E quando acabar, é hora de 
o empresário rever os seus 
conceitos, identificar os 
seus pontos fracos e definir 
uma estratégia vencedora, 
mas com os pés no chão. 

Dessa forma, ele vai se 
recuperar de maneira mais 
rápida e eficiente. 

(*) - É formado em Administração 
de Empresas pela Universidade 

Federal do Paraná e há mais 
de 30 anos fundou a Jaworski 

Consultoria Empresarial (www.
jaworskiconsultoria.com.br).

O empresário, seja pequeno, médio ou grande, não quer saber 
dos números macroeconômicos e sim da realidade de sua 

empresa, dos seus números.

independentemente 
de a empresa ter re-
ceita ou não, eles exis-
tem. Exemplos: folha 
de pagamento, encar-
gos, aluguel, energia, 
telefone, honorários 
contábeis, entre inú-
meros outros. Nesse 
caso não existe uma 
alternativa que não 
seja a negociação. Não 

recomendamos que o 
empresário queime as 
suas reservas. Nego-
cie, protele.

 2) Pagamentos de for-
necedores e finan-
ciamentos: é provável 
que a empresa tenha 
dificuldades em re-
ceber dos seus clien-
tes, além de deixar 
de realizar a venda 
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