
O que a Engenharia 
pode saber para 
surfar a onda da 

Transformação Digital?

Um dos vetores da 
transformação digital 
é a fluidez que passa 
a existir no mercado 
e essa flexibilidade 
se mostrou singular 
com os últimos 
acontecimentos 
após a chegada do 
Coronavírus, que 
mudou a nossa forma 
de trabalhar 

Quando analisamos 
as possibilidades do 
modelo digital, po-

demos identificar que os 
concorrentes e as principais 
ameaças não são mais tão 
triviais. Muitas vezes, os 
tradicionais competidores 
se tornam aliados e a ca-
deia de suprimentos não é 
mais linear e simples de se 
entender como no passado. 
Em relação à tecnologia, 
até pouco tempo, bastava 
para as empresas adotarem 
uma linha de software de 
projeto e havia no mercado 
alguns poucos provedores e 
revendas que apresentavam 
o produto. 

A empresa escolhia uma 
solução, comprava, fazia um 
treinamento para a equipe 
e pronto, estava tecnologi-
camente atualizada. Depois, 
anualmente se preocupava 
com as atualizações e mo-
nitorava de forma passiva 
as novidades do próprio 
fornecedor e concorrentes, 
tudo de forma pontual e 
fácil de compreender. Os 
orçamentos de TI eram cor-
porativos e previstos para 
o ano. Era relativamente 
fácil apropriar os custos 
aos projetos e as variações 
aconteciam de forma muito 
simples e previsível. 

Os demais custos eram 
tradicionais de informática, 
no máximo a contratação 
de um sistema de gestão de 
documentos, também por 
meio de licença ou na mo-
dalidade de software como 
serviço. A TI não tinha uma 
importância estratégica. 
Nas propostas era quase que 
um texto padrão anexado 
e atualizado de tempos em 
tempos. O fornecedor de 
TI era realmente um for-
necedor. A transformação 
digital chegou e este cenário 
mudou, e mudou de forma 
radical. 

O modelo mudou ao longo 

do tempo. Softwares não são 
mais comprados, são aluga-
dos. Assim não faz o menor 
sentido pensar em software 
fora do contexto de seu uso. 
Não se "compra" mais anu-
almente os softwares, mas 
se "aluga" sob demanda, de 
acordo com o projeto e as 
necessidades do projeto. 
A oferta de softwares e 
soluções aumentou consi-
deravelmente e não existe 
mais o cenário de dois ou 
três players, mas dezenas 
de possibilidades. 

Fica praticamente impos-
sível eleger uma "solução 
para a empresa". Com os 
consórcios, a terceirização 
e as parcerias, a qualida-
de que mais importa nos 
softwares atualmente é a 
capacidade de se integrar. 
Não é possível mais ter um 
formato proprietário. A 
tendência é que padrões in-
ternacionais de colaboração 
se estabeleçam como norma 
de mercado. 

Com esta transformação, 
a estratégia de solução 
deixou de impactar apenas 
no custo de TI, mas passa 
a ter o potencial de reduzir 
outros custos e, principal-
mente, gerar valor, assim 
crescendo sua importância. 
O fornecedor de TI precisa 
entender do negócio do 
cliente, ser um agregador 
e ter um relacionamento 
muito mais profundo. As 
empresas de engenharia 
vão conhecer muito mais 
de TI e as empresas de 
TI precisarão entender de 
engenharia. 

Por se tratar de um tema 
técnico, a grande barreira 
para esta aproximação for-
necedor/cliente é o mindset 
do engenheiro, ou seja, a 
tradicional "autossuficiên-
cia" do profissional, que 
imagina que sabe tudo, co-
nhece tudo e é capaz de fa-
zer. Para desconstruir essa 
mentalidade, temos que nos 
espelhar em ecossistemas, 
como o automobilístico. As 
grandes montadoras, como 
o próprio nome diz, não são 
fabricantes, são agregado-
ras de um ecossistema de 
fornecedores e este é o gran-
de valor agregado delas. 

(*) - Membro da ADN (Autodesk 
Development Network) e do RICS 

(Royal Institution of Chartered 
Surveyours), é engenheiro civil pela 

Poli/USP e presidente do Construtivo, 
empresa de tecnologia 

com DNA de engenharia 
(http://www.construtivo.com/).

Marcus Granadeiro (*)
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador

CRC 1SP290557/O-2

...continuação

controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o ob-
jetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas

evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relató-
rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre

outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das cons-
tatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 13 de abril de 2020
KPMG Auditores
Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de
abril de 2020, às 14h30 (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro
Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação das demonstrações financei-
ras e do relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, acompa-
nhados do parecer dos auditores independentes; 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
encerrado em 31.12.2019; e 3) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração
dos administradores da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aprovar o aumento do
capital social da Companhia; e 2) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Participação na As-
sembleia: Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida
pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a
quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da
Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais
da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requi-
sitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositado na
sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 28 de abril de 2020. Em decorrência da pandemia do
novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apre-
sentem os documentos de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma
das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A
Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de
complementação. A Companhia reforça que observará as recomendações das autoridades nos cuida-
dos adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os presentes,
e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de
Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 18 de abril de 2020.

Décio de Sampaio Amaral - Presidente

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da
Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de abril de 2020, às 14 horas
(“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1343,
9º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação do relatório e das
contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2019, acompanhados do parecer dos auditores independentes; 2) Apro-
var a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019; 3) Aprovar a eleição dos
membros da Diretoria; e 4) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração dos
administradores da Companhia. Participação na Assembleia - Para participar da presente Assem-
bleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de
escrituração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam
como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da As-
sembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus repre-
sentantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação
previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia,
até às 14 horas do dia 28 de abril de 2020. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os docu-
mentos de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinatu-
ras ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Compa-
nhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de
complementação. A Companhia reforça que observará as recomendações das autoridades nos cui-
dados adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os presen-
tes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Minis-
tério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 18 de abril de 2020.

Tabajara Bertelli Costa - Presidente

BBKO Consulting S/A.
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF: 04.494.544/0001-08 - NIRE: 35.300.349.661
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária,
que se realizará no dia 30 de abril de 2020 às 09hs na sede social, sita na Calçada dos Cravos, 98,
1º piso, Alphaville Comercial, Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06453-053, com a seguinte
Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2019; b)
tomar as contas da Administração referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) eleger os membros da
Diretoria para o novo triênio; e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição dos
senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Antonio Paschoal De Caroli - Diretor-Presidente. (18, 21 e 23)

Yellow YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.575/0001-00 - NIRE 35.227.632.353

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 20/04/2020.
Data, Hora e Local: Aos 20/04/2020, às 10h30hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 
4º andar, conjunto 41, sala 38, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispen-
sada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa:Presidente: Abrão Muszkat, Secretário: Franco Gerodetti 
Neto. Ordem do Dia: Deliberam a redução do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao obje-
to da sociedade. Deliberações: Os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada 
sócio, o capital social da empresa em R$ 3.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será 
de R$ 2.559.911,00. Encerramento: Nada mais lavrou-se esta ata lida e aprovada. São Paulo, 20/04/2020. 
YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério 
Construções e Incorporações S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A., Marcelo Rezende Rai-
nho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil; Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário

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

(*) - Joline McGoldrick (*)

A ansiedade relacionada aos 
orçamentos, o medo de passar 
a mensagem errada, o tom apa-

rentemente surdo ou a irrelevância 
de uma oferta em um momento em 
que está se tornando cada vez mais 
impossível 'ir' a algum lugar obriga-
ram algumas marcas a pausar ou adiar 
campanhas. 

Sem dúvida, as marcas precisam re-
visar suas mídias orgânicas e pagas já 
agendadas (e muitas já o fizeram). Para 
algumas marcas, isso vai significar pôr 
o pé no acelerador. Alguns exemplos 
no setor de alimentos tradicionais, 
como a General Mills, fabricante de 
cereais como Cheerios e El Paso Taco, 
continuar mantendo sua marca no 
topo da culinária caseira é essencial e 
a publicidade em larga escala transmite 
uma sensação de certeza em tempos 
incertos. 

Como afirmou o CEO da General 
Mills, Jeff Harmening, "eu acho que 
também pode denotar um senso de 
normalidade para as pessoas, pois 
suas vidas estão tudo menos normais 
em muitas partes do mundo. E assim, 
da nossa parte, acreditamos ter a 
responsabilidade de fazer isso, seja 
entregando nossos produtos em casa 
ou promovendo o Cinnamon Toast 
Crunch". Para outras marcas que têm 
menos certeza, sugerimos que se façam 
as seguintes perguntas para identificar 
como devem se adaptar. 

Pergunta 1:
Como a crise muda a jornada do 

consumidor para o nosso público?

As restrições de movimento ou a in-
certeza econômica tornam mais difícil 
ou indesejável comprar nosso produto 
ou serviço? Para algumas marcas do 
setor de FCMG (fast-moving consumer 
goods), as compras permanecem está-
veis ou podem até aumentar por serem 
alimentos de longa vida. No entanto, 
outras categorias, como viagens e au-
tomóveis, podem parar nessa pergunta. 

Sem dúvida, as férias e as com-
pras de carros ficaram para depois, 

Perguntas que o marketing deve fazer 
antes de ajustar suas campanhas

Todos os profissionais de marketing estão enfrentando um dilema sobre se e como devem ajustar seu 
marketing para a crise da COVID-19

mas as pessoas seguem planejando 
e pesquisando. A jornada média do 
consumidor para o comprador de um 
carro novo é de cerca de 3 meses. 
Portanto, enquanto os esforços de ati-
vação de vendas para colocar alguém 
em uma concessionária neste fim de 
semana não funcionarem, continuar a 
construir a marca e a conscientização 
permanece essencial. 

Mas talvez uma mudança faça sentido 
- a viagem se torna mais sobre o pla-
nejamento e o sonho de suas próximas 
férias (mesmo que esteja um pouco 
mais distante) e sobre a transmissão 
de que é uma marca que estará lá para 
você (como a Hyundai está fazendo 
com a sua proteção ao comprador)?

Isso pode exigir uma mudança no 
local em que você está executando 
sua mídia (aqui, a economia e o plane-
jamento se tornam mais importantes), 
bem como uma mudança de comunica-
ções institucionais da marca para peças 
muito mais voltadas para o fundo do 
funil. Certamente exigirá uma mudança 
de foco; você deve entender a eficácia e 
a eficiência de cada ativo e garantir que 
qualquer mídia ou desempenho criativo 
que não seja de alto desempenho seja 
alterada rapidamente. 

Pergunta 2:
Existe risco competitivo ao di-

minuir ou cessar as comunicações 
em meio à COVID-19?

Enquanto uma marca se comunica 
com seu público, ela conquista share 
of mind e, consequentemente, share or 
market. Uma pesquisa de 2018 da ARF 
(Advertising Research Foundation) 
constatou que as empresas que conti-
nuam anunciando em um período em 
que algumas preferem interromper a 
comunicação mantêm "uma vantagem 
duradoura sobre seus concorrentes que 
diminuem seus gastos com publicidade 
durante o mesmo período". Reflita se 
uma economia inicial no momento será 
totalmente ofuscada pela necessidade 
de gastar demais para reter ou manter 
o valor da marca mais para a frente. 

Pergunta 3:
Com os ativos que você tem em 

mãos, você pode ajustar sua men-
sagem no momento?

As pessoas tendem a achar que, para 
transmitir empatia e relevância com 
ações em tempo real, uma marca precisa 
ser grande o suficiente pra estar no Su-
per Bowl. Marcas que podem promover 
iniciativas em tempo real devem, sim, 
compartilhar o que estão fazendo, tanto 
por meio de mídia paga quanto orgânica. 
Mas mensagens simples também podem 
ser extremamente poderosas. 

Pense no anúncio da Nike - um fun-
do branco simples e a mensagem (só 
texto): "Se você já sonhou em jogar 
para milhões em todo o mundo, agora 
é sua chance. Jogue dentro de casa, 
jogue pelo mundo". 

Simples, memorável e eficaz - prova 
definitivas de como as mensagens 
podem se adaptar. 

(*) - É Vice Presidente Sênior de Data Insights and 
Research da VidMob.
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