
www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 07 de abril de 2020 5

O Coronavírus e os 
empreendimentos de 

impacto socioambiental

Você deve estar 
pensando: mais 
um texto sobre o 
Coronavírus?

Pois é, esta pande-
mia está nos trazen-
do muitos aspectos 

transversais da nossa vida 
para pensar e repensar.

Estamos reconsiderando 
o modo de trabalho, de ficar 
em casa, de home office, de 
estudar, de nos relacionar, 
de utilizar as tecnologias da 
informação, de como lidar 
com a ansiedade e de como 
ficar ao lado da família tanto 
tempo. Enfim, muitas novi-
dades neste estilo de vida 
que nos foi imposto e não 
tem data e nem hora para 
acabar.

Sabemos que ainda é o 
começo da parte mais difícil 
que está por vir e temos que 
seguir todas as orientações 
oficiais para não termos 
tantas perdas.

Ao mesmo tempo, temos 
visto algumas curiosidades 
interessantes nas questões 
de impactos sociais e am-
bientais. Exemplo disso 
são as notícias sobre a 
diminuição da poluição do 
ar na China, apresentada 
pelos satélites da NASA. 
Essa mudança está atre-
lada ao “novo” estilo de 
vida desacelerado adotado 
pelos chineses nos tempos 
de COVID-19. E se por um 
lado isso ameaça a econo-
mia do país, por outro, o 
meio ambiente agradece.

Na Itália, os impactos 
ambientais também foram 
sentidos. Moradores mos-
traram por meio de fotos, 
a mudança da coloração 
da água de turva para 
transparente e a aparição 
de pequenos peixes e até 
mesmo golfinhos, nos 
canais de Veneza, após 
a diminuição drástica de 
turistas e visitantes. Além 
disso, no norte do país, 
houve uma diminuição 
de dióxido de nitrogênio 
(NO2) que foi acompanha-
da pela Agência Espacial 
Europeia (ESA).

No Brasil, já é perceptível 
nas grandes cidades a es-
cassez de automóveis, prin-
cipalmente, nos centros 
comerciais e empresariais. 
Boa parte das pessoas está 
trabalhando de casa, alunos 
e alunas estão tendo aulas 
on-line ou férias adianta-
das. Esse processo será 
sentido ao longo dos meses. 
Lógico que o impacto de 
gestão de energia também 
será. Algumas redes de 
internet já estão entrando 
em colapso. 

Mas, além do impacto 
ambiental, haverá o social. 
Já estamos acompanhando 
as transformações via redes 
sociais e televisão. Muitas 
medidas estão sendo toma-
das pelas empresas, bem 
como pelo Governo para a 
prevenção do Coronavírus, 
isto é, procedimentos de 
higienização e os novos 
modelos de trabalho e rela-
ções humanas, que muitos 
especialistas, psicólogos e 

terapeutas estão discutin-
do e trabalhando via redes 
sociais.

Para os empreendimen-
tos de impacto socioam-
biental esta pandemia pode 
ser uma oportunidade para, 
cada dia mais, realizar sua 
missão. Neste movimento, 
a Quintessa, uma acelera-
dora de negócios de im-
pacto, selecionou algumas 
startups de impacto que 
podem ajudar o cidadão e 
as empresas nesta crise. 
Na área de saúde destaco 
a Universaúde com a fer-
ramenta Telesaúde, aberta 
online 24 horas via Chat; 
a Caren.App, que faz uma 
auto avaliação para os sin-
tomas da COVID-19; o Labi 
Exames, que está fazendo 
10 testes gratuitos todos os 
dias para pacientes acima 
de 80 anos; e a Dandelin, 
oferecendo consultas com 
especialistas e exames que 
podem ser marcadas via 
aplicativo.

Na área de educação, 
selecionei a Reconectta 
com materiais de educação 
e sustentabilidade on-line 
para pais, filhos e educado-
res; ChatClas que liberou o 
curso Prêmium de inglês 
gratuitamente até 17 de 
abril; e o ForEducation 
Edtech que tem um guia 
de boas práticas online 
para escolas e educadores 
que estão mantendo aulas 
via internet.

Para o bem-estar tem o 
Pé de Feijão para ajudar 
as pessoas se organizarem 
em home-office com uma 
alimentação mais saudável; 
e o Mais Vívida que recruta 
jovens para apoiar pessoas 
mais velhas nas mais dife-
rentes tarefas possíveis. 
Temos que aprender com 
esta nova forma de nos re-
lacionarmos, empreender 
e realizar menos impactos 
ambientais e sociais. Quem 
sabe começaremos a fazer 
a tal da regeneração, como 
está acontecendo em Vene-
za por exemplo. 

E entender que este pro-
cesso pelo qual passamos 
num planeta globalizado 
tem que ser aprendido, 
analisado e principalmen-
te transformar o nosso 
modelo mental e estilo de 
vida atual. Tudo que esta-
mos vivenciando e vamos 
presenciar ainda, tem que 
ser entendido como um 
aviso que estamos num 
ecossistema único e que 
- independente da sua 
classe social, país, raça, 
gênero, empresa, governo, 
entre outros pontos – uma 
ação em qualquer lugar do 
mundo pode afetar todo o 
restante. 

Este é o pensamento 
sistêmico que precisamos 
cada dia mais ter e basear 
nossas pequenas decisões 
do dia a dia. Viver pelo de-
senvolvimento sustentável 
para todos.

 
(*) - É professor da ESPM; 
idealizador e conselheiro 
da Abraps; e palestrante 
sobre sustentabilidade, 

empreendedorismo 
e estilo de vida 

(www.marcusnakagawa.com).

Marcus Nakagawa (*)

 Administração da Empresa Tadaaki Kurakake - Diretor Presidente Tomohito Matsumoto – Diretor José Adalton de Oliveira - Contador CRC 1SP168777/O-9

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Valores em milhares de reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo      2019     2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 99.762 104.755
 Contas a receber 6.736 4.722
 Contas a receber-partes relacionadas 8.107 6.673
 Estoques 2.638 3.675
 Impostos a recuperar 2.604 7.316
 Despesas antecipadas 97 127
 Outros créditos       608       938
Total do ativo circulante 120.552 128.206
Não circulante
 Depósitos judiciais 1.377 1.377
 Imposto de renda e contribuição social diferido 9.844 9.603
 Investimentos 15.251 15.129
 Imobilizado 1.971 1.412
 Intangível       889      43
 Total do ativo não circulante  29.332  27.564
Total do ativo 149.884 155.770

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 60.884.756/0001-72

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da MARUBENI BRASIL S/A, tem a satisfação de apresentar o Relatório das Atividades da Sociedade, acompanhado do Balanço 
Patrimonial, do Demonstrativo do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Mutações Patrimoniais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. São Paulo, 31 de março de 2.020.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores em milhares de reais - R$)
Passivo      2019      2018
Circulante
 Fornecedores 628 9.727
 Impostos e contribuições a recolher 964 673
 Salários e encargos a pagar 1.381 1.270
 Juros sobre capital próprio 4.429 4.860
 Outras contas a pagar 1.358 1.740
 Imposto de renda e contribuição social   1.650         -
Total do passivo circulante 10.410 18.270
Não circulante
 Provisão para demandas judiciais  29.074  28.234
Total do passivo não circulante 29.074 28.234
Patrimônio líquido
 Capital social 79.455 79.455
 Reservas de capital 23 23
 Reservas de lucros 28.863 28.144
 Outros resultados abrangentes    2.059    1.644
Total do patrimônio líquido 110.400 109.266
Total do passivo 149.884 155.770

Demonstrações do Resultado para os Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
      2019   2018
Receita operacional líquida 57.664 56.909
 Custo dos produtos vendidos (13.193) (16.568)
Lucro bruto 44.471 40.341
Receitas (despesas) operacionais:
 Despesas com vendas (7) (562)
 Despesas gerais e administrativas (12.526) (14.268)
 Despesas com pessoal (17.707) (16.316)
 Participação em sociedades controladas (293) 395
 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas     (14)     22
Lucro antes do resultado financeiro 13.924 9.612
 Despesas financeiras (18.436) (31.689)
 Receitas financeiras 24.640 41.694
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 20.128 19.617
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente (5.470) (5.851)
 Diferido    241   1.058
      (5.229)   (4.793)
Lucro líquido do exercício 14.899 14.824
Lucro por ação-em reais   0,188   0,187

Demonstrações dos Resultados Abrangentes findo  
em 31 de dezembro de 2019 e 2018

       2019    2018
Lucro do exercício 14.899 14.824
Diferenças cambiais sobre conversão 
 de operações estrangeiras      415      504
Total dos resultados abrangentes 15.314 15.328

(Valores em milhares de reais - R$)          Reservas de capital           Reserva lucros 
     Correção      Outros
    Capital monetária Incentivos  Outras Retenção Lucros resultados
       social do capital       fiscais Legal reservas de lucros acumulados abrangentes      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 79.455 1 22 7.623 607 16.214 - 1.140 105.062
Distribuição de dividendos - - - - - (5.570) - - (5.570)
Diferenças cambiais sobre conversão de 
 operações estrangeiras - - - - - - - 504 504
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (5.554) - (5.554)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 14.824 - 14.824
Reserva legal - - - 464 - - (464) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 8.806 (8.806) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 79.455 1 22 7.623 607 16.214 - 1.140 105.062
Distribuição de dividendos - - - - - (5.570) - - (5.570)
Diferenças cambiais sobre conversão 
 de operações estrangeiras       -          -          -      -         -         -            -           504     504
Saldos em 31 de dezembro de 2018 79.455 1 22 8.087 607 19.450 - 1.644 109.266
Distribuição de dividendos - - - - - (8.804) - - (8.804)
Diferenças cambiais sobre conversão 
 de operações estrangeiras - - - - - - - 415 415
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (5.061) - (5.061)
Ajuste (Leasing Aluguel IRFS 16) - - - - - (315) - - (315)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 14.899 - 14.899
Reserva legal - - - 745 - - (745) - -
Reserva para retenção de lucros       -          -           -       -          -     9.093       (9.093)               -         -
Saldos em 31 de dezembro de 2019   79.455          1          22 8.832        607      19.424            -        2.059 110.400

        2019     2018
Fluxo de caixa de atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 14.899 14.824
 Depreciação e amortização 1.357 498
 Equivalência patrimonial (122) (688)
 Provisões para contingências 840 3.111
 Imposto de renda e contribuição social corrente 5.470 5.851
 Imposto de renda e contribuição social diferido       241    1.058
     22.685  24.654
Diferenças cambiais sobre conversão de 
 operações estrangeiras 415 504
Ajustes de capital de giro:
 (Aumento) redução em ativos
 Contas a receber (2.014) (1.874)
 Contas a receber-partes relacionadas (1.434) 338
 Impostos a recuperar (3.854) (3.044)
 Estoques 1.037 145
 Demais ativos 361 (215)
 Aumento (redução) em passivos
 Fornecedores (9.099) 4.159
 Impostos e contribuições a recolher 291 353
 Salários e encargos a pagar 111 159
 Outras contas a pagar      (90)     684
Caixa proveniente das atividades operacionais 8.409 25.863
 Imposto de renda e contribuição social pago    (212)    (2.591)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais   8.197  23.272
Atividades de investimento
 Resultado de venda de imobilizado 7 (71)
 Adições ao ativo imobilizado e intangível   1.100     255
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de investimentos   1.107     184
Atividade de financiamento
Imposto de renda retido na fonte sobre 
 juros sobre capital próprio (633) (694)
 Dividendos pagos (8.804) (5.570)
Juros sobre capital próprio pagos    (4.860)    (3.954)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas 
 atividades de financiamento  (14.297)   (10.218)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    (4.993)  13.238
Caixa e equivalentes de caixa
 Saldo inicial 104.755 91.517
 Saldo final  99.762 104.755
Aumento do caixa e equivalentes de caixa   (4.993)  13.238

1. Contexto operacional: A Companhia tem como objetivo a exploração 
do comércio em geral, importação, exportação, representação comercial e 
participação em outras sociedades. 2. Políticas contábeis: As demonstra-
ções financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil que compreendem: a legislação societária brasileira e os Pronun-
ciamentos, interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis. As demonstrações financeiras da Companhia foram 
elaboradas de acordo com diversas bases de avaliação utilizadas nas esti-
mativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das 
demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e sub-
jetivos, com base no julgamento da administração para determinação do 
valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens sig-
nificativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de 
vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, 
avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste 
a valor presente, assim como da análise dos demais riscos para determi-
nação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores signi-
ficativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras 
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Companhia revisa suas estimativas e premissa periodicamente, em prazo 
não superior a um ano. A Companhia adotou todas as normas, revisões 
de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2019. As 
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 
como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos 
como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. 
3. Sumário das principais práticas contábeis: a) Apuração do resulta-
do: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. As receitas de vendas estão sendo 
apresentadas brutas, ou seja, incluem os impostos incidentes sobre as 
mesmas, os quais estão apresentados como contas redutoras das recei-
tas. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa 
efetiva de juros na rubrica de receitas ou despesas financeiras. b) Moeda 
funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: A moeda fun-
cional da Companhia é o Real. Para a controlada localizada no exterior, a 
Administração concluiu que por possuírem independência administrativa, 
financeira e operacional, portanto sendo uma subsidiária, os seus ativos 
e passivos são convertidos para Reais pela taxa de câmbio das datas de 
fechamento dos balanços e os resultados apurados pelas taxas médias 
mensais dos períodos. Tal controlada é avaliada pelo método de equiva-
lência patrimonial, cujos resultados anuais são reconhecidos na proporção 
da participação da Companhia pelo método de equivalência patrimonial. 
As atualizações da conta de investimentos decorrente de variação cambial 
são registradas em conta de outros resultados abrangentes, no patrimônio 
líquido. c) Transações denominadas em moeda estrangeira: Os ativos e 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos 
para a moeda funcional (Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data 
dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da 

atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio 
vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios são re-
conhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. d) Inves-
timentos financeiros: Os instrumentos financeiros somente são reconheci-
dos a partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições 
contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são ini-
cialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação 
que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. e) Caixas e 
equivalentes de caixa: Estão representadas por caixa, saldos positivos em 
conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias 
das datas dos balanços e com risco insignificante de mudança de seu valor 
de mercado. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo acres-
cido dos rendimentos apurados até a data do balanço, não excedendo o 
valor de realização. f) Contas a receber de clientes: Estão apresentadas 
a valores de realização, sendo que as contas a receber de clientes no 
mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de câmbio vigen-
tes na data das demonstrações financeiras. Foi constituída provisão em 
montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja 
recuperação é considerada duvidosa. g) Estoques: Estão demonstrados ao 
custo médio de aquisição, que não excede o valor de realização. As pro-
visões para estoques são constituídas quando consideradas necessárias 
pela Administração e são periodicamente revisadas e avaliadas quanto à 
sua suficiência. h) Investimentos: O investimento em controlada (na qual 
a Companhia possui influência significativa) é avaliado pelo método de 
equivalência patrimonial. i) Imobilizado: O ativo imobilizado é registrado ao 
custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear e leva 
em consideração o tempo de vida útil estimada dos bens. j) Outros ativos e 
passivos: Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando 
se estima que sua realização ou liquidação ocorrerá nos próximos 12 me-
ses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes. k) Tributação: 
As receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e 
contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Impostos e contribuições Alíquotas
PIS  1,65%
Cofins  7,60%
ISS  5,00%
Esses encargos são apresentados como deduções de vendas e serviços 
na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não cumulativi-
dade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos pro-
dutos vendidos na demonstração do resultado. l) Imposto de renda e con-
tribuição social corrente e diferidos: A tributação sobre o lucro compreende 
o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é compu-
tado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional 
de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses, 
enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre 
o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência; portanto, as 
inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, 
ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, para apuração 
do lucro tributável corrente geram créditos tributários diferidos. As anteci-
pações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo 

circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. 
m) Estimativas contábeis: São utilizadas para a mensuração e reconhe-
cimento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras da 
Companhia. A determinação dessas estimativas levou em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a 
eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos. n) Demonstração 
do fluxo de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas 
e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03. 
4. Capital Social: O capital social é representado por 79.454.740 ações 
ordinárias nominativas, assim distribuídas:
 Quantidade de ações      R$      %
Marubeni Corporation - Japão 79.439.429 79.440 99,98
Tadaaki Kurakake         15.311     15   0,02
       79.454.740 79.455 100,00
5. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros 
para riscos operacionais e outros para resguardar seus ativos.
O valor dos seguros contratados em 31 de dezembro de 2019 é considera-
do suficiente, segundo a opinião de assessores especialistas em seguros, 
para cobrir eventuais perdas. 6. Parecer dos Auditores Independentes: 
A companhia é auditada pela Ernst & Young Auditores Independentes, e o 
Parecer dos Auditores “sem ressalvas” encontra-se à disposição dos acio-
nistas e demais interessados na Sede da Companhia.

Existe a possibilidade de transformar o uso rotineiro 
em fonte de renda constante.
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Por isso, a cobrança 
recorrente tem sido 
muito considerada 

por tornar os processos 
mais rápidos e eficientes. 
Dentre as vantagens, está 
o acompanhamento das 
transações. Com o serviço, é 
possível verificar o histórico 
de procedimentos do cliente, 
além de conseguir visualizar 
o faturamento. Para os servi-
ços contínuos e assinaturas, 
essa vantagem pode auxiliar 
na organização dos futuros 
recebimentos. 

Com a estratégia de pa-
gamento, é possível dimen-
sionar qual é sua demanda 
e qual a melhor maneira de 
oferecer o serviço. "Uma 
empresa que sabe quantos 
assinantes tem consegue 
fazer uma previsão bem mais 
acurada de suas receitas 

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Conheça as vantagens 
da cobrança recorrente

As diferentes formas de pagamento podem influenciar a aderência do público ao seu e-commerce
adicionar a cobrança recor-
rente ao e-commerce tam-
bém é positiva por abranger 
diferentes formas no que diz 
respeito ao pagamento. A 
assinatura solicitada pode 
ser debitada mensalmente 
no cartão de débito, crédito 
ou até mesmo pelo boleto 
bancário. 

E, dentre as principais 
vantagens com relação à 
cobrança recorrente, está a 
redução da inadimplência. 
Ter um sistema que funcio-
na autonomamente dribla o 
obstáculo de ter atrasos ou 
ausências de pagamentos, 
já que você pode enviar 
faturas e notificações de 
forma contínua quando o 
cliente adquire um serviço 
de assinatura, que deve ser 
pago mensalmente (Fonte: 
www.yapay.com.br). 

mensais. É possível fazer es-
timativas precisas de custos 
e lucro por produtos e ser-
viços", explica Renato Gal-
letti, gerente de marketing, 
comercial e atendimento na 
Yapay, unidade de negócios 
da Locaweb dedicada a tran-
sações online. 

Essa medida também 

pode auxiliar o negócio e 
transformar uma compra 
habitual em uma receita 
recorrente. "Desde que haja 
costume por parte de quem 
compra, existe sempre a 
possibilidade de transfor-
mar o uso rotineiro em fonte 
de renda constante", com-
pleta Galletti. A opção de 

Nesta última sexta-feira (3), o Senado 
aprovou o projeto que adia a entrada em 
vigor da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LPGD), que estava prevista para agosto. 
Com a pandemia do Coronavírus, o tema foi 
inserido no projeto que flexibiliza algumas 
leis do direito privado, que ainda irá passar 
pela Câmara e precisa ser sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

O advogado Felipe Palhares, especia-
lista em Direito Digital e Privacidade 
de Dados, sócio fundador do escritó-
rio Palhares Advogados, afirma que 
a postergação da LGPD tem aspectos 
que podem ser vistos como positivos e 
negativos. "Embora a balança pese mais 

para os pontos negativos”, destaca.
“Pelo prisma positivo, empresas e órgãos 

da administração pública terão mais tempo 
para adequar suas práticas de tratamento 
de dados, o que no atual cenário global 
que vivemos, acaba sendo extremamente 
importante. A pandemia do Coronavírus fez 
com que muitos investimentos planejados 
para adequação à LGPD tivessem que ser 
realocados em medidas de enfrentamento 
da crise. Da mesma forma, a extensão do 
prazo permite mais tempo para que seja 
estruturada a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, órgão essencial para 
regulamentar a Lei”, comenta.

Por outro lado, menciona o viés negativo 

desse adiamento. “A postergação da Lei, 
por mais uma vez, coloca em xeque a credi-
bilidade do País no ambiente internacional, 
impede que o Brasil ingresse na OCDE e 
diminui a competitividade frente a outras 
nações da América Latina, que já possuem 
leis específicas sobre proteção de dados, 
como Argentina, Chile, Colômbia e Uru-
guai”, diz, ao alertar que os dados pessoais 
dos brasileiros ficarão mais vulneráveis. 
"Isso faz com que os cidadãos estejam 
mais expostos, especialmente em períodos 
em que o monitoramento governamental 
tem sido constante ao redor do mundo, 
no intuito de acompanhar o alastramento 
da pandemia”.

Especialista em Direito Digital analisa o adiamento da LGPD

Lucio Engenharia
e Construções Ltda.

NIRE: 35202550574 - CNPJ/MF nº 45.587.532/0001-05
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada 

em 31.03.2020
Data, Hora, Local: 31.03.2020, às 11h, na sede social, 
Rua do Rocio, 350, 14º andar, sala 1, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: 
Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Firmino Matias Lucio 
Junior. Deliberações Aprovadas: Redução do capital 
social de R$ 36.000.000,00, para R$ 30.000.000,00, 
mediante cancelamento e reembolso de quotas no valor 
de R$ 6.000.000,00 feito com base no valor contábil. O 
pagamento do reembolso, mediante a restituição em 
dinheiro, ou bens e direitos do ativo da sociedade, pelo 
valor contábil, conforme faculta o artigo 502 do 
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580, de 
22/11/2018). Os sócios promoverão a alteração do 
contrato social consignando o novo valor do capital social. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.03.2020. 
Sócios: Wilson Pinto Rodrigues, Firmino Matias Lucio 
Júnior, Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça

Brown YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 20.523.864/0001-03-NIRE 35.228.515.172

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/03/2020.
Data, Hora e Local: Aos 30/03/2020, às 15:30hs, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 
4º andar, conjunto 41, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispen-
sada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretario: Franco Gero-
detti Neto. Ordem do Dia: Deliberam a redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da 
sociedade. Deliberações por unanimidade: Os sócios, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de 
cada sócio, o capital social da empresa em R$ 8.765.114,00, sendo que o capital social final após a redução 
será de R$ 10.000,00. Encerramento: Nada mais lavrou-se a ata lida e aprovada. São Paulo, 30/03/2020. 
YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; 
Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Concord Incorporações 
Imobiliárias Ltda. João Carlos Moralez; Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário.

Orange YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.268/0001-10-NIRE 35.227.632.337

Ata da Reunião de Sócios Realizada Em 30/03/2020
Data, Hora e Local: Aos 30/03/2020, às 15:30hs, na sede, na Avenida  Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, 4º andar, conjunto 41, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat e Secretario: Franco 
Gerodetti Neto. Ordem do Dia: Deliberam a redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto 
da sociedade. Deliberações: Os sócios, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o 
capital social da empresa em R$ 6.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 
6.694.256,00. Encerramento: Nada mais lavrou-se esta ata lida e aprovada. São Paulo, 30/03/2020. You Inc 
Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, Franco Gerodetti Neto; YP II Real Estate Empreendi-
mentos E Participações Ltda. Abrão Muszkat. Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorpora-
ções S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário.
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