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Há três anos venho pesquisando e fomentando o trabalho remoto, traba-
lho flexível, espaços de trabalho além do escritório e distribuídos. Quando 
falava sobre isso, parecia ouvir meu próprio eco, as pessoas não entendiam 
muito bem, falavam que isso nunca chegaria no Brasil. Quatro meses atrás, 
escrevi um artigo chamado "Adeus escritório fixo". Ali eu contei sobre o fato 
de a internet e tecnologias nos permitirem trabalhar de qualquer lugar, que 
não fazia sentido as horas perdidas no trânsito para ir e voltar do escritório, 
principalmente em cidades como São Paulo, que, apesar do tamanho, se 
concentra em apenas três grandes centros econômicos e metade da cidade 
vai todos os dias, no mesmo horário, para eles.   

Os espaços de trabalho da nova era

Em 22 de abril, no 50º aniversário do Dia da Terra, Jamie Yuc-
cas, CEO da IQAir, empresa suíça de tecnologia especializada em 
rastrear a qualidade do ar em cidades ao redor do mundo, fez um 
comentário impressionante em uma entrevista à CBS News. Segun-
do ele, só em Los Angeles - cidade norte-americana campeã global 
em níveis de congestionamento e poluição - o lockdown por conta 
do Coronavírus tirou cerca de 80% dos carros de passageiros das 
estradas locais.   

Mundo melhor e mais eficiência nos negócios
Antes do crescimento da pandemia do novo Coronavírus, já existiam 

inúmeras iniciativas para implantar e refinar processos de transformação 
digital nas empresas. Entretanto, impulsionado pelo avanço da gravidade 
da crise gerada pela Covid-19, essas iniciativas têm sido amplamente 
aceleradas. Mas daí você pode perguntar: mas o que seria exatamente 
essa tal de transformação digital e como ela poderia ajudar as empresas 
a ganhar agilidade, sobretudo em momentos como esse, de crise?   

Forma de atuar das empresas
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Negócios em Pauta

Palhaçaria Hospitalar 
A Trupe da Saúde, grupo de palhaçaria profissional que 

está completando 20 anos, lançou o primeiro podcast do 
Brasil feito por palhaças e palhaços que atuam em hospi-
tais. O objetivo é falar mais sobre o trabalho desenvolvido 
pela equipe, desde os bastidores das idas aos hospitais até 
o compartilhamento de histórias vividas pelo grupo nas vi-
sitas. Cada episódio aborda um tema diferente do universo 
da palhaçaria hospitalar e do trabalho realizado pelo grupo 
na interface entre arte e saúde. Verifique em (www.trupe-
dasaude.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

trupedasaude.com/reprodução

News@TI

Inscrições para edital da Petrobras e Sebrae para 
startups ão até domingo (28)

@Representantes de startups e pequenas empresas de 
base tecnológica de todo país têm até este domingo 

(28) para inscrever-se no edital do programa Petrobras Co-
nexões para Inovação. A iniciativa da Petrobras, em parceria 
com o Sebrae, oferece até R$10 milhões para a realização 
dos projetos vencedores. Dividida em nove áreas tecno-
lógicas, a seleção visa a efetiva implantação dos produtos 
nas operações da companhia. Podem participar propostas 
de tecnologias digitais, robótica, eficiência energética, ca-
talisadores, corrosão, redução de carbono, tecnologias de 
inspeção e tratamento de água (https://www.sebrae.com.br/
sites/PortalSebrae/sebraeaz/petrobras-conexoes-para-inov
acao,dc7fb8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD).  

 Leia a coluna  completa na página 2
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Com o rápido avanço 
da epidemia da nova 
Covid-19, o Brasil 
precisou se adaptar 
a uma rotina nunca 
vista antes

Empresas precisaram mudar 
o regime presencial para 

home office e colocar em práti-
ca novas técnicas para motivar 
seus colaboradores. Com um 
olhar humanitário exercido 
por seus líderes, a MCM Brand 
Group dá dicas de como as 
empresas podem manter a sua 
produtividade com a ajuda de 
colaboradores incentivados 
neste período. 

Para Mônica Schimenes, CEO 
e fundadora da MCM Brand 
Group, a liderança humanitária 
sempre foi tema para desenvol-
vimento dentro das empresas, 
mas com a chegada da Covid-19, 
os fatores externos aceleraram 
esse processo. "Criar empatia, 
visualizar todo o cenário, desen-
volver a intuição, pensamento 
crítico e criatividade passaram a 
ser obrigatórios na nossa rotina, 
por isso acredito que a forma 
como passamos a liderar depois 
da pandemia nunca mais será a 
mesma", comenta.

"O pensamento sistêmico 
coletivo ganhou seu devido 
lugar, exigindo dos líderes 
rápido aprimoramento, assim 
sendo, não sobreviverá o mais 
forte e sim aquele que melhor 
se adapta às constantes mu-
danças", completa. 

Os benefícios dessa estraté-
gia de liderança trazem leveza 
nas entregas e uma forte ten-

Empresas adotam novos perfis de 
liderança em meio a pandemia
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dência de diálogos mais abertos 
e honestos, pois uma liderança 
baseada em confiança quebra 
obstáculos hierárquicos man-
tendo o respeito. 

"Atualmente é de extrema 
importância que a empresa 
tenha mapeado os tipos de 
liderança existentes, pois a 
responsabilidade de desenvol-
ver o olhar humanitário deve 
ser de todos na companhia e 
no âmbito pessoal. Esse tipo 
de líder consegue enxergar o 
colaborador como outro ser 
humano, além dos resultados 
que precisam ser entregues, 
ele é consciente em alinhar as 
expectativas do que a empresa 
pode oferecer e o que o cola-
borador tem de planos", finaliza 
Schimenes. 

Sendo assim, como motivar 
seu colaborador? 
•	A arte de fazer perguntas: 

Os líderes precisam estimular 
seus colaboradores a sempre 
fazerem perguntas para 
explorar diversos pontos de 
vista. Todas as perguntas de-
vem ser bem-vindas, fazendo 
assim as pessoas perderem o 
medo de se comunicar. 

e pergunte o que ela acha 
disso? Se faz sentido e como 
ela gostaria da sua ajuda para 
avançar naquele ponto. 

•	Tudo bem pedir ajuda: Mui-
tos líderes tem receio ou medo 
de pedir ajuda para o time ou 
pessoas de cargos menores 
que os seus por expor sua 
vulnerabilidade, mas muito 
pelo contrário, ao pedir ajuda 
além de demonstrar valor pela 
opinião daquela pessoa você 
demonstra que também está 
em constante aprendizado e 
todos tem valor no processo. 

•	Hands on! Em tempos de 
Covid-19 todo mundo põe 
a mão na massa e o papel 
do líder em dar o exemplo é 
fundamental. Ajudar todos a 
remar mais forte com um rumo 
bem claro faz toda a diferença. 
Líderes de atitude tocam as 
emoções de seu time quando 
demonstram que estão juntos 
e mais ainda quando compar-
tilham o conhecimento que 
possuem, afinal é por uma 
série de fatores que ele ou ela 
se tornou líder. 

•	Desenvolva novos líderes: 
Em tempos de crise, a gestão 
fica delicada porque as deci-
sões ficam mais difíceis e tudo 
parece ganhar um peso maior. 
Um líder com visão humanitária 
é seguro para delegar desafios 
aos liderados confiando que 
eles poderão cumprir. Escolha 
pessoas chave que se destacam 
no seu dia a dia, alinhe se a 
liderança faz parte dos desejos 
desse colaborador e o desafie a 
ser melhor todos os dias. 

Fonte e mais informações: 
(www.mcmbrandexperience.com).

O pensamento 
sistêmico 
coletivo ganhou 
seu devido lugar, 
exigindo dos 
líderes rápido 
aprimoramento, 
assim sendo, 
não sobreviverá 
o mais forte 
e sim aquele 
que melhor 
se adapta às 
constantes 
mudanças.

•	Feedback é um presente: 
Reconhecer o que os colabo-
radores fazem de bom e dar 
opções para melhorias é uma 
tarefa delicada e que exige 
prática. Comece com peque-
nas conversas, um café para 
entender como a pessoa está, 
separe um ponto bacana que 
você gostaria de elogiar, algo 
que a pessoa precise melhorar 

Possível reabertura
O setor de bares e restaurantes da 

capital paulista se prepara para uma 
possível reabertura nos próximos 
dias. A cidade se encontra atual-
mente na segunda fase – laranja – do 
plano de flexibilização da quarentena 
do governo do estado de São Paulo, 
que não permite o funcionamento do 
setor. No entanto, há a possibilidade 
que hoje (26) seja anunciada uma 
evolução para a fase 3 – amarela, 
quando o atendimento presencial 
poderia ser retomado com restrições.

COMO A TECNOLOgIA, A 
DIgITALIzAçãO E A ESTRATégIA 

PODEM AjuDAR O vAREjO

SuPERAR A CRISE

    Leia na página 6
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News@TI
Bacharelado em Ciência de Dados: novo curso da 
USP oferecerá 20 vagas em São Carlos
@O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) 

da USP, em São Carlos, oferecerá um novo curso de graduação 
a partir do próximo ano: o Bacharelado em Ciência de Dados. Com 
duração de 4 anos, o curso terá 20 vagas e será em período integral. 
O ingresso no Bacharelado em Ciência de Dados será realizado, tal 
como nos demais cursos da USP, por meio do vestibular da Fuvest 
e também via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), voltado aos 
participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “O 
ICMC já oferece diversas oportunidades de graduação nas áreas de 
computação, matemática e estatística. A proposta do novo curso é 
inovadora, agrega todas essas áreas, e o Instituto reúne as compe-
tências necessárias para formar um bom profissional em ciência de 
dados”, ressalta a diretora do ICMC, Maria Cristina Ferreira de Oliveira 
(https://icmc.usp.br/noticias/4214-como-a-revolucao-da-ciencia-de-
-dados-impacta-a-capital-brasileira-da-tecnologia).

Parceria entre MarketUP e ACIC disponibiliza 
software de gestão gratuito
@A partir de agora os empreendedores da Região Metropolitana de 

Campinas (RMC) filiados à Associação Comercial e Industrial de 
Campinas (ACIC) poderão contar com mais uma solução disponibiliza-
da pela entidade, desta vez voltada para a inclusão no universo digital: 
um sistema de gestão completo e gratuito que vai tornar mais prática 
e fácil a administração dos negócios. A plataforma, desenvolvida em 
parceria com a MarketUP, startup que é especialista nessa tecnologia, 
oferece diversos recursos que ajudam na organização, gerenciamento e 
atendimento das empresas, assim como um marketplace com serviços 
e produtos de grandes fornecedores. Essa é uma versão customizada 
do sistema que leva o mesmo nome da startup (MarketUP) e que foi 
pensada para atender às necessidades das micro e pequenas empresas 
associadas à instituição. Para a ACIC, o software, também conhecido como 
ERP - sigla em inglês Enterprise Resource Planning - terá as mesmas 
funcionalidades para o gerenciamento e venda, mas com a identidade 
visual, informações e divulgações específicas da instituição. Disponível 
tanto para desktop quanto mobile.

Coluna do Heródoto

É preciso pôr um 
ponto final em 
publicações ofensivas 
ao Estado brasileiro

A conjuntura que vive o 
país hoje não pode ar-
car com a dissemina-

ção de notícias que ajudam a 
desestabilizar a sociedade e 
o chefe do poder executivo 
de pôr em prática seu plano 
de governo. As empresas 
privadas de comunicação 
alegam que o presidente 
quer que quebrem, uma vez 
que são responsáveis por 
notícias que atacam siste-
maticamente o governo. 
Este controla cada tostão 
investido nessas empresas. 

As mais amigas certamen-
te recebem mais verbas 
federais. O Estado tem uma 
estrutura adequada para 
divulgar as notícias do seu 
interesse, uma vez que tem 
canais próprios de mídia e 
um verdadeiro batalhão de 
jornalistas para produzir 
noticiários que alcancem a 
população brasileira esteja 
ela onde estiver. Para isso o 
governo investe em novos e  
modernos equipamentos.

O presidente inaugura 
uma nova era na comuni-
cação. Não depende mais 
da intermediação dos jorna-
listas e veículos e opta por 
uma comunicação direta 
com a população. A isso 
os sociólogos chamam de 
populismo, uma vez que 
fala tanto para a burguesia 
como para o proletariado e o 
tom é que as classes sociais 
devem viver em harmonia. 

É um anticomunista con-
victo, e não admite a luta 
de classes, a expropriação 
das propriedades privadas, 
especialmente as rurais, e 
a formação de conselhos 
populares, ou sovietes. Com 
habilidade mistura ques-
tões políticas com família 
e religião quando acusa os 
oposicionistas de ateísmo 
e contrários a uma família 

tradicional. O setor de 
comunicação assume uma 
feição de superministério, 
ou seja a base  de sustenta-
ção do poder presidencial. 

Os discursos  constantes 
incitam a população a não 
aceitar o que chama de 
infiltração nos ideais da 
tradicional família brasilei-
ra. Mais uma vez o chefe 
do poder executivo tem a 
sua imagem enquadrada no 
mito do salvador da pátria, o 
super homem que vai salvar 
a todos dos perigos internos 
e externos. A radicalização 
política é alimentada pelos 
ataques da direita e da es-
querda. 

Fascistas, racistas, explo-
radores, misóginos, aliados 
das ditaduras nazifascistas, 
apoiadores da elite, são os 
carimbos da esquerda con-
tra a direita. Esta por sua 
vez responde pichando os 
comunistas de ateus, contra 
religião, contra a família, fa-
voráveis à tomada dos meios 
de produção pelo povo e 
instalação de uma ditadura 
do proletariado. 

O governo cria um órgão 
especial, o Departamento 
de Imprensa e Propaganda, 
que tem como missão, além 
de exaltar a figura e o gover-
no do ditador, é responsável 
pela censura do todas as 
publicações. 

Diz o decreto: fazer a cen-
sura do teatro, do cinema, 
de funções recreativas e 
esportivas de qualquer na-
tureza, de radiodifusão, da 
literatura social e política, e 
da imprensa, quando a esta 
forem cominadas as penali-
dades previstas por lei. É a 
lei, quando é aplicada. 

Pior quando o autor da 
notícia é raptado pela po-
lícia política, enterrado em 
uma masmorra e submetido 
à tortura. No pé do decreto 
está assinatura de Getúlio 
Vargas.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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Por um novo mindset 
na governança corporativa

Léia Wessling (*)

No Brasil, a partir dos anos 90, 
as práticas de governança vêm 
sendo amadurecidas, princi-

palmente por empresas que buscam 
o acesso ao mercado de capitais. 
Passados 30 anos, vemos conselhos 
formados, documentos preenchidos e 
acordos negociados. A rotina dos agen-
tes de governança corporativa tem sido 
estimulada e amplamente divulgada 
por escolas de negócios, instituições e 
consultorias.

Porém, no centro da governança não 
estão os documentos e protocolos, mas 
o mindset da liderança, que dá o tom 
e o direcionamento à mentalidade or-
ganizacional voltada aos seus próprios 
princípios.

Diante de mudanças significativas na 
velocidade do mercado, na volatilidade 
das economias e pelas transformações 
dadas tanto pela tecnologia quanto pelo 
perfil do consumidor, competências 
do futuro também são requeridas na 
governança corporativa.

O Fórum Econômico Mundial tem 
destacado novas necessidades trans-
formacionais voltadas à inovação, 
aprendizagem, tecnologias, solução 
de problemas complexos, influên-
cia social, inteligência emocional e 
atenção ao ecossistema. Como estas 
competências se traduzem em mu-
danças para o mindset da governança 
corporativa?

Ao considerarmos que a governança 
está intimamente ligada ao mindset da 
liderança empresarial, tomamos aqui 
três elementos de força, ou valores, 
identificados no estudo Mindset da 
Liderança Estratégica (2019), para 
elencar com novas práticas de gover-
nança corporativa.

O primeiro elemento é a Presença. 
Para Peter Senge, a Presença é a 
capacidade essencial requerida para 
acessar o campo do futuro. Significa 
que a governança precisa estar con-
dicionada ao futuro e não ao passado, 
como ainda é recorrente.

O segundo elemento do mindset da 

A Presença, a Verdade e a Coragem no 
mindset da liderança empresarial levam 
a recriação do modelo de governança 
corporativa, no qual:

	 •	as	competências	sejam	acessadas	
a qualquer tempo;

	 •	os	 rituais	 de	 governança	 sejam	
ampliados e mais ágeis;

	 •	os	power	points	sejam	substituídos	
por acessos on-line e a qualquer 
tempo;

	 •	a	 diversidade	 e	 a	 independência	
sejam premissas;

	 •	o	diálogo	com	as	partes	interessadas	
seja constante;

	 •	a	tomada	de	decisão	seja	compar-
tilhada com diversos públicos;

	 •	a	organização	esteja	mais	integrada	
ao seu próprio ecossistema.

Assim, a capacidade para tomada 
de decisão, como premissa da gover-
nança, deve levar em consideração os 
interesses dos stakeholders. Práticas 
mais ágeis, simples e sistêmicas são 
necessárias para que haja efetividade e 
se reconheça o valor e a relevância das 
instituições na vida social. O caminho 
talvez seja justamente institucionalizar 
menos e praticar mais.

(*)É psicóloga, consultora organizacional e autora da 
obra “Mindset – Liderança Estratégica”. 
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“A Presença é a 
capacidade essencial 

requerida para 
acessar o campo do 

futuro. Significa que a 
governança precisa estar 

condicionada ao futuro 
e não ao passado, como 

ainda é recorrente.”

Os instrumentos para regular conflitos de agência; a dispersão dos modelos de sociedade; a 
organização de regras para o acesso ao mercado de capitais e minimizar conflitos de interesses. A 
governança corporativa vem atravessando uma jornada centenária. 

liderança é a Verdade. Nas palavras 
de Schutz, “a verdade me permite 
continuar na minha evolução; ser o 
que é.” Ao considerar a queda nos 
níveis de confiança nas instituições 
nas últimas décadas, pode-se suge-
rir que a verdade ainda não está de 
maneira tão consistente na pauta da 
governança. O excesso de tato e di-
plomacia, informações privilegiadas, 
além da própria vaidade, inibem dis-
cussões abertas e o reconhecimento 
das reais vulnerabilidades nas mesas 
de reunião.

O terceiro valor é a Coragem, que 
carrega em si a emoção, a disposição ao 
risco e uma atitude de enfrentamento 
das adversidades. A nova realidade 
empresarial exige uma governança 
com maior prontidão para mudanças, 
capacidade para decisões complexas e 
imediatas e estratégias novas.

Pixabay

Léia Wessling

A tecnologia se encontra na linha de 
frente de um novo cenário catalisador 
do futuro.

Com o rápido avanço das ferramentas 
de comunicação e inteligência artificial, 
algumas soluções tecnológicas torna-
ram-se imprescindíveis para o funcio-
namento e continuidade das empresas. 
Tais soluções contribuem positivamente 
com a organização, ajudando na redução 
de custos e na melhoria dos processos 
operacionais e gerenciais.

Desde um simples acesso à internet 
até a gestão completa do relacionamen-
to com o cliente, todas as atividades de 
uma empresa estão ligadas de alguma 
forma com a tecnologia. Por meio dela, 
organizações são capazes de colocar 
inúmeras atividades no piloto automá-
tico, direcionando o tempo e a energia 
dos colaboradores para pontos mais 
estratégicos.

Soluções como, checagem de agenda, 
agendamento automatizado de reuni-
ões, acesso e compilamento de dados 
em tempo real, reconhecimento facial, 
interoperabilidade de plataformas de 
comunicação entre outras, possibilitam 

Tecnologia: ingrediente indispensável 
na rotina de bons negócios

conseguir integrar as equipes e ter pro-
dutividade durante o trabalho remoto, 
além dos negócios baseados em vendas 
presenciais que começaram a operar via 
e-commerce – atividade que, segundo 
pesquisa feita pela Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (Abcomm), 
aumentou 100% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

O consultor de Tecnologia e Enge-
nharia da absolut technologies, em-
presa integradora global de soluções 
de colaboração e videoconferência, 
Tomi Terahata, acredita que o futuro 
das empresas neste novo normal, está 
totalmente interligado ao nível de seus 
investimentos tecnológicos. "Assim 
como em todos aspectos da vida, as 
formas e relações de trabalho se trans-
formam ao longo tempo. Portanto, as 
empresas que não conseguirem enxer-
gar este fato, estão condenadas à perda 
de competitividade." 

Para que uma empresa cresça e 
se mantenha atuante no mercado, é 
essencial que ela invista em soluções 
tecnológicas. Soluções catalisadoras de 
maiores ganhos em eficiência e gerado-
ras de novas oportunidades.

Tecnologia no ambiente de trabalho.

uma maior liberdade e desenvoltura 
nas rotinas diárias de trabalho. Como 
podemos observar nos últimos meses, 
esses novos padrões de atividades au-
tomatizadas e repletas de tecnologia, 
estão sendo cada vez mais necessários 
para a ininterrupção da cadeia produtiva 
humana. 

Alguns deles já podem ser observados, 
como professores que tiveram que se 
adaptar à educação a distância, empresas 
que buscaram novas funcionalidades para 
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D - Segurança nas Estradas
Cerca de 42% dos acidentes de trânsito estão relacionados ao sono. 
Também o cansaço e a fadiga são grandes vilões nas estradas bra-
sileiras, pois juntos causam 60% dos acidentes de trânsito. Diante 
desse cenário, a MiX Telematics acaba de lançar o MiX CareDrive, 
solução integrada de telemetria e detecção de fadiga de conduto-
res. O objetivo da tecnologia é aumentar a segurança ao volante 
e atender frotas de veículos comerciais leves e pesados, ônibus, 
bem como linha amarela e máquinas. A solução possui uma câmera 
especial, que consegue identificar a fadiga mesmo que o motorista 
use óculos de grau, de sol ou lentes. Outras informações: (www.
mixtelematics.com.br).

E - Mercado Asiático
A Natura firmou oficialmente sua presença no mercado asiático com 
o lançamento de uma loja permanente na capital da Malásia, Kuala 
Lumpur, no último sábado (20). A loja está localizada no Mid Valley 
Megamall e segue todos os protocolos de higiene e segurança. As 
operações da marca no país foram iniciadas no segundo semestre de 
2019 com e-commerce e a inauguração de uma pop-store na cidade 
de Petaling Jaya. Desde então, a marca passou a comercializar seus 
produtos também pela Venda por Relações. Cerca de 300 itens do 
portfólio Natura são vendidos na Malásia - entre as marcas Ekos, 
Chronos, Lumina, Mamãe e Bebê e Natura Homem e fragrâncias da 
Casa de Perfumaria do Brasil. Todos com fórmulas veganas. 

F - Projetos Audiovisuais
Estão abertas as inscrições para o BrLab, único laboratório inter-
nacional de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil. 
Os produtores e diretores interessados podem inscrever seus 
projetos através do site (www.brlab.com.br) até o dia 6 de julho. 
O BrLab celebra sua 10ª edição e distribuirá prêmios no valor total 
de R$650.000,00 através da parceria com a Vitrine Filmes, Globo 
Filmes e Projeto Paradiso, além de outros prêmios internacionais. 
O evento acontece de 5 a 27 de novembro, com sua programação 
majoritariamente online como medida de segurança em decorrência 
da pandemia.

A - Mercado de Arte 
Not Cancelled é a primeira feira online de nível internacional 
realizada no Brasil. Reúne 57 galerias brasileiras, desde nomes já 
consagrados como Luisa Strina, Vermelho, Bergamin & Gomide, 
Nara Roesler e Fortes d’Aloia & Gabriel até galerias emergentes 
como OMA Galeria, Bianca Boeckel, Verve, entre outras. Situando 
novas formas de mercado a plataforma, compreende que não basta 
apenas comercializar obras de arte, é necessário oferecer conteúdo 
exclusivo, lives, entrevistas, palestras e visitas guiadas que compõe 
o repertório de uma feira em âmbito emergencial. Todo acesso ao 
conteúdo é inteiramente gratuito basta acessar (http://www.not-
cancelled.art/brazil).  

B - Startup na Europa
Abrir e administrar uma empresa na Europa, sem precisar sair do Brasil, 
é possível. A Estônia, no leste europeu, é considerada a sociedade digi-
tal mais avançada do mundo e um celeiro de startups bem-sucedidas, 
que já gerou quatro unicórnios - Skype, Transferwise, Bolt e Playtech. 
Receptiva a pessoas e ideias de todo o planeta, a Estônia foi o primeiro 
país a lançar a e-Residency , uma identificação digital transnacional que 
qualquer pessoa - pequenas empresas, autônomos e empresários - pode 
solicitar para abrir um negócio, sem a necessidade de morar no país. 
Além disso, também é um país aberto à contribuição de talentos na área 
de TI. São mais de 3.700 companhias contratando novos profissionais. 
Saiba mais: (www.workinestonia.com).

C - Exame da OAB
A Coordenação Nacional do Exame da OAB anunciou o adiamento da 
data de realização da segunda fase de sua prova, marcada agora para o 
dia 30 de agosto. Com as recomendações de distanciamento social e a 
interrupção de diversas atividades e a suspensão de aulas presenciais, 
muitos estudantes que estão se preparando para o exame, precisaram 
adaptar suas rotinas de aprendizado e buscar novos recursos para não 
interromper os estudos. A principal alternativa para grande parte dos 
candidatos ao exame da OAB são os conteúdos online. Para ajudar no 
processo de ensino, a Kultivi (www.kultivi.com.br), maior plataforma 
online de ensino gratuito no Brasil, oferece um curso completo e gratuito 
com videoaulas e materiais de apoio para o exame.

G - Smart Lockers
Os terminais inteligentes de autoatendimento se transformaram numa 
solução que atende à crescente demanda por opções mais eficientes e 
seguras. A Clique Retire, precursora na operação de terminais inteligentes 
de autoatendimento no Brasil, experimentou um crescimento surpreen-
dente de 47% de ocupação dos compartimentos para usuários em abril a 
junho, em comparação aos três meses anteriores a esse período. A rede 
já conta com mais de 100 pontos ativos nas estações do Metrô Rio e do 
Metrô São Paulo, e em postos de gasolina da BR Distribuidora nas duas 
capitais. A solução logística também atende lojas de grandes varejistas 
condomínios residenciais, corporativos e shoppings. Saiba mais: em: 
(www.cliqueretire.com.br).

H - Aceleração de Negócios 
O prazo para inscrições para a aceleração do Programa Vai Tec termina na 
próxima terça-feira (30). A iniciativa da Secretaria Municipal do  Trabalho 
visa apoiar e desenvolver 24 projetos das regiões mais vulneráveis da 
cidade. Os escolhidos receberão aporte financeiro de R$ 34.200,00, além 
de capacitações, mentorias com especialistas e acesso à rede de contatos. 
O Vai Tec é uma iniciativa da Ade Sampa, cujo programa objetiva apoiar 
jovens que querem empreender com tecnologia nas periferias, desde 
a viabilização da ideia até a sustentabilidade do negócio. É uma forma 
de incluir as periferias da cidade no ecossistema de empreendedorismo 
e inovação. Mais informações e inscrições: (www.adesampa.com.br).

I - Identidade Digital
O dia a dia de quem toca um negócio também inclui resolver pendências e 
exige organização com a rotina pessoal, para evitar problemas na operação 
do pequeno negócio. Ainda mais quando está estabelecido o distancia-
mento social e a internet se torna o meio principal de comunicação. Neste 
contexto, a Certisign, a maior Autoridade Certificadora do Brasil, lança 
a primeira Identidade Digital para o Microempreendedor Individual, o 
Certificado Digital e-CPF MEI. Com um preço especial - apenas R$ 4 
mensais ou R$ 48 anuais-, uso ilimitado e armazenamento na nuvem, 
funciona como uma assinatura permitindo a realização de incontáveis 
serviços na internet. Mais informações: (www.certisign.com.br).

J - Condução Automatizada 
A Mercedes-Benz e a Nvidia Enterprise, planejam entrar em coo-
peração para criar um sistema de computação em veículo revolu-
cionário e infraestrutura de computação em IA. A partir de 2024, 
isso será implementado em toda a frota de veículos Mercedes-Benz 
da próxima geração, permitindo funções de direção automatizadas 
e atualizáveis. Trabalhando juntas, as empresas planejam desen-
volver a arquitetura de computação mais sofisticada e avançada já 
implementada em um automóvel. Saiba mais: (nvidia.com/pt-br/
self-driving-cars/).

Os desafios para 
empreendedores no 

mercado de tecnologia

O empreendedorismo 
ganhou o protagonismo 
na economia mundial 
há alguns anos e isso 
não é novidade para 
ninguém 

Segundo o Global En-
trepreneurship Mo-
nitor, programa de 

pesquisa e monitoramento 
global de empreendedoris-
mo, em 2019, o Brasil atingiu 
o número de 52 milhões de 
brasileiros que possuem 
negócio próprio. Destes, 
74% são jovens entre 18 e 35 
anos. Esses dados mostram 
um cenário muito favorável 
para nosso país, pois esta-
mos acima da média global.

Ao longo de minha traje-
tória como empreendedor, o 
que enxergo nesse momen-
to é um enorme interesse 
por novos empreendimen-
tos, principalmente no que 
tange negócios ligados à 
tecnologia. Segundo a De-
loitte, empresa de auditoria 
e consultoria empresarial, 
seis em cada dez executivos 
têm reservado recursos 
para investir em TI, com o 
foco em ampliar a produtivi-
dade. E mesmo em tempos 
de instabilidade econômica, 
como o que estamos passan-
do, as corporações continu-
am investindo, em média, 
7,6% de suas receitas em 
tecnologias e inovação. 

Um dos adventos que tem 
puxado esse movimento é 
a evolução na indústria 4.0, 
que gera novas oportuni-
dades para quem pretende 
se arriscar nesse universo, 
além de proporcionar di-
versas melhorias ao país, 
como a geração de empre-
gos, renda e produção de 
serviços . 

Com o novo normal apre-
sentado neste momento de 
pandemia, ficou muito clara 
a demanda por controle, 
monitoramento e gestão a 
distância de tudo que está 
à nossa volta. 

Alguns empreendedores 
e startups que já estavam 
nesta linha, estão receben-
do aportes e atenção neste 
momento. Sabemos que 
começar um negócio do 

zero é desafiador e não é 
algo fácil, pois a todo tem-
po você é testado, além de 
enfrentar diversos desafios, 
como sacrifícios de tempo, 
dinheiro e mão de obra. Se 
tudo isso ainda não bastas-
se, o empreendedor ainda se 
depara com as elevadas ta-
xas de impostos, burocracia 
na formalização e, muitas 
vezes, a falta de estímulo e 
de credibilidade.

Porém, as dificuldades 
de quem empreende por 
meio do uso da tecnologia 
não acabam por aí. Você 
ainda precisa estruturar a 
empresa, capacitar e gerir 
profissionais, cuidar das 
finanças, formar líderes, 
criar a área de marketing, 
vendas e tantas outras atri-
buições. São ações que não 
acontecem de um dia para 
o outro e durante esse pro-
cesso, é possível que você 
tenha “perdido” um ano ou 
mais para de fato começar 
a operação. 

Sem contar que o ne-
tworking, que é a alma do 
negócio, poderá ficar pre-
judicado, de alguma forma, 
já que você nunca mais terá 
o tempo que tinha antes. 
Apesar dessas dificuldades 
típicas de qualquer início 
de negócio, tenho acom-
panhado a criação de um 
incrível ecossistema de 
apoio e suporte aos novos 
negócios. Capital Anjo, 
consultorias especializadas, 
nova geração de incubado-
ras, coworking e geradores 
de negócios têm ajudado 
o início das operações de 
boas ideias e com bons 
propósitos. 

Por fim, vale destacar 
que, mesmo com todos os 
desafios, a jornada empre-
endedora é gratificante e 
fazer uso das inovações 
tecnológicas que temos à 
disposição, nos permite um 
mundo cheio de possibilida-
des. Por isso, cabe a você 
enxergar além do óbvio, 
gerar entregas de valor ao 
seu setor e contribuir com 
papel atuante em nossa 
sociedade. 

(*) - É CEO e fundador da Getrak, 
maior provedora de tecnologia para 

rastreamento da América Latina.

Frederico Menegatti (*)

Os percentuais de re-
tração do indicador 
também foram os 

maiores observados na série 
histórica: -28,6% em relação 
a maio (com ajuste sazonal) 
e -43,7% no comparativo 
com junho de 2019. 

Ainda influenciada pelos 
impactos econômicos do 
novo Coronavírus, a con-
fiança dos comerciantes 
acumulou queda de 54 
pontos nos dois últimos 
meses, levando ao recor-
de o pessimismo entre os 
tomadores de decisão do 
varejo. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
destaca que, mesmo com 
a flexibilização gradual do 

Mesmo com a flexibilização gradual, o ritmo de recuperação das 
vendas no varejo deverá ser lento.
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Confiança na 
Construção avançou 
em junho

O Índice de Confiança da 
Construção, da Fundação 
Getulio Vargas, apresentou 
em junho a maior variação 
positiva da série histórica, 
9,1 pontos, ao atingir 77,1 
pontos. Apesar da melhora da 
confiança pelo segundo mês 
consecutivo, apenas recupera 
43% das perdas ocorridas 
entre março e abril. “A son-
dagem de junho mostrou um 
cenário menos desolador para 
a construção. A segunda alta 
consecutiva do indicador de 
expectativas confirma uma 
percepção mais favorável em 
relação aos próximos meses. 

Outro destaque positivo 
foi a inflexão do Indicador 
de Situação Atual. Vale no-
tar que ainda é um quadro 
muito difícil: a insuficiência 
de demanda é a maior limita-
ção à melhoria dos negócios 
em todos os segmentos do 
setor. Apesar da abertura 
das empresas e estandes de 
venda na maioria das cidades 
do país, a deterioração do 
quadro fiscal, do emprego 
e da renda não favorece a 
demanda. De todo modo, 
face às incertezas que ainda 
prevalecem, é cedo para es-
tabelecer o início da recupe-
ração da atividade,” avaliou 
a Coordenadora de Projetos 
da Construção da FGV IBRE, 
Ana Maria Castelo (AI/FGV). 

Em balanço, o Mi-
nistério da Cidadania 
informou que o governo 
federal já creditou R$ 
87,8 bilhões para os 
beneficiários do auxílio 
emergencial, que somam 
64,1 milhões de pessoas. 
A terceira parcela do be-
nefício já começou a ser 
paga aos integrantes do 
Bolsa Família que se ins-
creveram para receber 
o auxílio – cerca de 19 
milhões de pessoas. Esse 
grupo continua receben-
do em um calendário de 
pagamentos que termina 
no próximo dia 30.

Já o calendário de pa-
gamento para os demais 
grupos ainda não foi in-
formado pela Caixa, res-
ponsável pela operacio-
nalização do programa. 

O auxílio é um benefício 
no valor de R$ 600 (que 
pode chegar a R$ 1.200 
para mulheres chefes de 
família) destinado aos 
trabalhadores informais, 
microempreendedores 
individuais, autônomos 
e desempregados, e tem 
por objetivo fornecer 
proteção emergencial no 
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CNC: empresário do comércio 
nunca esteve tão pessimista

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), caiu a 66,7 pontos em junho, atingindo o menor nível desde o início da realização da 
pesquisa, em março de 2011

a clientes nos estabeleci-
mentos deverão continuar 
a serem adotadas.

O indicador que mede a 
satisfação dos empresários 
com as condições atuais, seja 
da economia, do comércio, 
foi o que mais se destacou 
negativamente, chegando a 
38,9 pontos – menor patamar 
desde dezembro de 2015 –, 
com quedas significativas, 
tanto mensal (-46,6%) quan-
to anual (-58,3%). Em rela-
ção ao momento do comércio 
(42,7 pontos), as avaliações 
negativas representaram 
81,2% das respostas dos 
empresários, contra 59,9% 
em maio e 51,2% em junho 
de 2019 (Gecom/CNC).

isolamento social em algu-
mas regiões do País, o ritmo 
de recuperação das vendas 
no varejo deverá ser lento. 

“A renda menor e o cré-
dito mais escasso seguirão, 
temporariamente, limitando 

o consumo, em especial de 
produtos não essenciais, 
que representam a maior 
parcela dos orçamentos 
domésticos”, afirma Tadros, 
reforçando que medidas de 
saúde e controle de acesso 

Governo já pagou quase 
R$ 88 bilhões de auxílio emergencial

O governo federal já creditou R$ 87,8 bilhões para os beneficiários 
do auxílio emergencial, que somam 64,1 milhões de pessoas.

Do total de 124,18 
milhões de solicitações 
do auxílio emergencial, 
64,14 milhões foram 
considerados elegíveis 
e 41,59 milhões foram 
apontados como inelegí-
veis, por não atenderem 
aos critérios do progra-
ma. Existem ainda 16,69 
milhões de inscrições 
classificadas de incon-
clusivas, que é quando 
faltam informações para 
o processamento integral 
do pedido. Quem estiver 
nessa situação deve refa-
zer o cadastro por meio 
do site (https://auxilio.
caixa.gov.br/#/inicio) 
(ABr).

enfrentamento da crise 
causada pela pandemia 
do novo Coronavírus (co-
vid-19). 

Até agora, cerca de R$ 
40 milhões foram devol-
vidos aos cofres púbicos 
por pessoas que rece-
beram o benefício, mas 
que não preenchiam os 
requisitos exigidos pela 
legislação. Em outra ação, 
o Ministério da Cidadania 
e a Defensoria Pública da 
União fizeram parceria 
para ajudar a quem precisa 
contestar o resultado do 
pedido do auxílio emer-
gencial sem necessidade 
de abrir um processo 
judicial. 
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A prevenção ao uso indevido 
de drogas como meio para 

redução do narcotráfico

Hoje, 26 de junho, é o 
Dia Internacional do 
Combate às Drogas, 
estabelecido pela ONU 
em 1987

A data é um marco 
contra o narcotráfi-
co e o uso indevido 

de drogas, cuja dependên-
cia química representa 
uma das mais graves doen-
ças da sociedade moderna, 
que hoje atinge cerca de 
5% da população mundial.

Em São Paulo e em pra-
ticamente todas as cidades 
médias e grandes do Bra-
sil, o resultado mais cruel 
do tráfico e do consumo 
de drogas está visível à 
luz do dia, na miséria das 
cracolândias e guetos 
onde seres humanos se 
arrastam com o único ob-
jetivo de alimentar suas 
dependências químicas, 
não importa a qual custo.

Mas essa realidade cruel 
é a ponta de um iceberg 
que atinge toda a socie-
dade, com consequências 
devastadoras. As drogas 
estão presentes em maior 
ou menor escala nas vidas 
de milhões de pessoas. 
Há uma diferença entre 
o viciado dependente 
químico, as pessoas que 
fazem uso abusivo e ainda 
uma terceira categoria, 
que faz uso esporádico de 
drogas. Para cada caso, 
existe um tipo específico 
de abordagem e ação no 
atendimento ao usuário.

A ação do Poder Público 
é necessária em todas as 
etapas, das informações 
prestadas por professores 
e familiares, primeira rede 
de proteção do indivíduo, 
bem preparados para 
orientar antes do primeiro 
contato do adolescente 
com as drogas, ao tra-
tamento do adicto, por 
equipes multidisciplinares 
de saúde. O consumo de 
substâncias entorpecen-
tes é um tema complexo, 
decorrente de múltiplos 
comportamentos e que 
pode atingir o usuário em 
qualquer etapa de sua 
vida. 

Ele está ligado a ques-
tões diversas, como in-
fluência do ambiente, 
relacionamentos pessoais 
e, segundo estudos, até 
mesmo a fatores gené-
ticos. As drogas, lícitas 
como o álcool, ou ilícitas 
como a cocaína, estão na 
origem de milhares de 
casos de violência ocorri-
dos diariamente do Brasil. 
Essa regra vale desde o 
homem alcoolizado que 
agride a família em casa, 
dirige embriagado, atrope-
la e mata, até os tiroteios 
dos traficantes nas comu-
nidades.

O problema precisa ser 
tratado preventivamente, 

na sociedade, e com ações 
louváveis como as realiza-
das pela Polícia Federal e 
a Divisão de Prevenção e 
Educação (Dipe), do De-
partamento Estadual de 
Prevenção e Repressão ao 
Narcotráfico (Denarc), da 
Polícia Civil paulista, que 
investem em informações 
e palestras junto a agentes 
multiplicadores.

Reduzir o consumo que-
bra a cadeia criminosa que 
é ainda mais cruel contra 
os jovens em situação de 
vulnerabilidade social. 

Cercados pela pobreza e 
com a ineficiência do Es-
tado em apresentar rumos 
possíveis para suas vidas, 
eles encontram no tráfico 
de drogas um caminho 
para escapar da miséria 
e conseguir dinheiro, 
alimentando uma nefasta 
economia subterrânea. 
Em todos os casos, da 
violência doméstica aos 
jovens aliciados pelo trá-
fico, quando essa situação 
chega ao âmbito da ação 
policial, ela escancara a 
incapacidade da socieda-
de em lidar com a questão 
das drogas.

À polícia, no último es-
tágio do problema, cabe 
somente o cumprimento 
da lei. As drogas, como a 
Covid-19, são um desafio 
para a sociedade e, como 
tal, devem ser tratadas. É 
preciso envolver todos na 
busca por uma solução. 
Da mesma forma que se 
ensina o distanciamento 
social e o uso de máscaras, 
precisamos ensinar aos 
adolescentes e aos jovens 
que existem soluções 
para seus anseios fora do 
tráfico e do consumo de 
drogas.

As imagens do uso de 
crack a céu aberto e dos 
milhares de jovens que 
perdem suas vidas em 
presídios superlotados, 
condenados por tráfico de 
drogas, precisam chocar a 
população tanto quanto as 
UTIs cheias de pacientes 
lutando contra o vírus. 
Mais do que uma questão 
de segurança, as drogas 
são um desafio de saúde 
pública. 

É preciso planejar ações 
em todas as esferas da 
sociedade para combater 
o consumo e o tráfico de 
entorpecentes.

É fundamental o envol-
vimento de todos para 
enfrentar o tráfico, porque 
sem esse pacto social, 
diferente da Covid-19, 
causada por um vírus, a 
enfermidade social cau-
sada pelas drogas e seus 
devastadores efeitos não 
vai passar.

(*) - É presidente do Sindicato 
dos Delegados de Polícia do 

Estado de São Paulo; 

(**) - É presidente da Federação 
Nacional dos Delegados de 

Polícia Federal.

Raquel Kobashi Gallinati Lombardi (*) e Tania Prado (**)

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

Os portadores de doença 
grave que continuem tra-
balhando não têm direito à 
isenção do Imposto de Renda 
(IR), decidiu a 1ª Seção do 
STJ, que estabeleceu uma 
tese a ser aplicada em todos 
os processos sobre o assun-
to. Por maioria, os ministros 
entenderam que a isenção 
de IR se aplica somente aos 
aposentados e aos reforma-
dos em virtude da doença 
grave ou de acidente em 
serviço, de acordo com a Lei 
7.713/1988.

A lista de doenças graves 
abarcadas pela decisão inclui 
câncer, tuberculose, han-
seníese, mal de Parkinson, 
esclerose múltipla, cardio-

patia grave e síndrome da 
imunodeficiência adquirida 
(aids), entre outras. O STJ 
declarou a impossibilidade 
de isenção de IR para as pes-
soas em atividade depois de 
o STF ter decidido, em abril, 
ser constitucional o trecho 
da lei que limita o benefício 
aos aposentados.

O relator do assunto no 
STJ, ministro Og Fernandes, 
destacou que, mesmo depois 
da decisão do Supremo, 
ainda assim persistiam en-
tendimentos em instâncias 
inferiores permitindo a 
extensão do benefício aos 
trabalhadores ativos, com 
base em uma interpretação 
ampla da lei (ABr).

Por conta da pandemia, 
aumentou o número 
de empresas de dife-

rentes mercados e, até mes-
mo, pessoas físicas (princi-
palmente advogados), que 
adotaram a assinatura digital 
para formalizar documentos. 
Gerada a partir do uso do 
Certificado ICP-Brasil, ela 
dispensa o uso do papel e da 
presença física, tornando-a 
um meio eficiente para man-
ter os negócios em dia em 
tempos de distanciamento 
social. Mas como saber se 
uma assinatura digital é 
válida? 

Segundo Marcio D’ávila, 
consultor técnico e especia-
lista em identificação digital 
da Certisign, o primeiro 
passo é verificar se, de fato, 
o documento foi assinado 
por meio de um Certificado 
ICP-Brasil. “Não é raro as 
pessoas confundirem assina-
tura digital, com assinatura 
digitalizada. A primeira tem 
validade jurídica prevista 
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Como verificar se a assinatura digital 
de um documento está válida?

Segundo especialista em identificação digital da Certisign, o primeiro passo é verificar se, de fato, o 
documento foi assinado por meio de um Certificado ICP-Brasil

nico assinado digitalmente 
deve ter sua validade ates-
tada por meio de um veri-
ficador. É neste momento 
que serão apresentadas as 
informações atreladas ao 
Certificado utilizado para a 
assinatura digital. É por meio 
do verificador também que 
se pode conferir a autenti-
cidade do documento, pois 
se tiver ocorrido qualquer 
alteração no intervalo entre 
a assinatura e o envio ao 
destinatário, o verificador 
apontará como assinatura 
invalida”. 

Tem custo verificar uma as-
sinatura digital? Depende do 
sistema. No Portal de Assina-
turas, por exemplo, não há 
custo. Se o documento tiver 
sido assinado na plataforma, 
basta informar o número 
de protocolo. Caso tenha 
sido formalizado em outro 
sistema, basta submeter o 
arquivo para o verificador 
checar as informações. Fon-
te: (www.certisign.com.br).  

na legislação. Já a segunda 
é meramente uma imagem 
atrelada e um documento 
e não tem valor comproba-
tório”. 

Ele explica que para ter va-
lidade jurídica, o documento 
precisa conter algumas in-
formações específicas que 
são provenientes da Certifi-
cação, como a chave pública 

do Certificado ICP-Brasil, 
data e hora em que ocorreu 
a assinatura, os detalhes de 
quem assinou, o QR Code 
para validar o documento, 
além de outros dados refe-
rentes à autenticação. 

Recebeu um documento 
assinado digitalmente. E 
agora? 

“Um documento eletrô-

O Empreendedorismo no Brasil vem há anos em uma 
crescente, mas nunca esteve tão em alta quanto agora. 
A estimativa para 2020 é de que o Brasil atinja o maior 
número de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos. 
Seja para melhorar a qualidade de vida ou por necessidade, 
começar um negócio próprio é uma das opções preferidas 
do brasileiro para driblar a crise. Diante desse cenário, o 
Franchising aparece como forte tendência, principalmente 
para os empreendedores que querem correr menos risco. 

Por ter um modelo de negócios pronto e já testado no 
mercado, as chances de sucesso são maiores quando com-
paradas com um negócio iniciado do zero. Márcia Ximenes, 
diretora de expansão da Flyworld Brasil, franqueadora de 
agências de viagens com mais de 30 anos de expertise no 
mercado de turismo, aponta os principais pontos positivos 
do Franchising:
 1) Expertise: ao optar por uma franquia, o empreen-

dedor tem acesso a todo capital intelectual do fran-
queador, além de condições especiais em produtos 
e serviços que o deixam mais competitivo. Poder 
contar com um modelo de negócio já testado no 
mercado possibilita ao novo empreendedor ter um 
retorno mais rápido do investimento e evita também 
que ele perca dinheiro testando formas de operar.

 2) Home Office: mesmo antes da pandemia esse for-
mato de trabalho já vinha crescendo no país, com 
a COVID-19 essa forma de atuação foi testada e 
aprovada por muitas empresas. Ter a possibilidade 

O Franchising como forte tendência para os empreendedores 
que querem correr menos risco.
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Franchising: mais segurança 
na hora de empreender

de empreender nesse formato, principalmente nos 
períodos de recessão, tornam o custo operacional 
do negócio muito menor. Na Flyworld é possível em-
preender de casa e sem a necessidade de contratar 
funcionários. 

 3) Suporte: um dos grandes diferenciais é poder contar 
com uma estrutura de apoio que os franqueadores 
oferecem. “No nosso caso, não é preciso ter expe-
riência no mercado de turismo. Oferecer apoio na 
área operacional e treinamentos é fundamental. Além 
disso, oferecemos um departamento de marketing, 
que está sempre criando campanhas para a rede e 
materiais personalizados para nossas unidades”, 
finaliza a diretora.

Saiba mais em (https://flyworld.com.br/franquia/).

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

A pretendente: ANA PAULA NEVES PASSOS, profissão: tosadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, data-nascimento: 19/06/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sidnei de Oli-
veira Passos e de Sueli dos Santos Neves Passos. A pretendente: RENATA CRISTINA 
FRANGELLA BARBOZA, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Sena Barboza e de Angela Maria Frangella Barboza.

O pretendente: MARCELO ARAÚJO DA SILVA, profissão: líder de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Luís, MA, data-nascimento: 14/02/1998, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Josevaldo da Silva Pereira e de 
Cláudia de Sousa Araujo. A pretendente: ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA, profis-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em São Luís, MA, data-nascimento: 
21/12/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Alberto da Silva e de Maria Aldelina Fonsêca Moreira.

O pretendente: CAIQUE FERREIRA DE ALBUQUERQUE, profissão: analista de 
planejamento, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
24/08/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo 
Leite de Albuquerque e de Ana Paula Ferreira de Albuquerque. A pretendente: GRAZIELE 
ALVES RODRIGUES, profissão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 26/03/1993, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Alves Rodrigues e de Raimunda 
da Purificação Alves.

O pretendente: ANTONIO TOZATO JÚNIOR, profissão: funcionário público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
08/04/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Tozato e de Sônia Azevedo Tozato. A pretendente: CLEIDE CAMPOS DOS SANTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Rio Leal, BA, data-nascimento: 
02/05/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Lourival 
Joaquim dos Santos e de Helenita Cruz de Campos.

O pretendente: ISAIAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS COSTA, profissão: gerente de 
TI, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 
26/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Rui Manuel 
Viegas Santos Costa e de Marta Ferreira Machado Costa. A pretendente: MICHELE 
POLINI RIBOTTA, profissão: nutricionista, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Mairinque, SP, data-nascimento: 20/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcio Ribotta e de Angela Maria Polini Ribotta.

O pretendente: JOSÉ CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: enfermeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São José do Rio Preto, SP, data-nascimento: 20/02/1962, 
residente e domiciliado Rua Montes Aureos, 66, casa 04, neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filho de Carlos Athayde de Oliveira e de Malvina Pereira de Oliveira. A pretendente: 
CRISTIANE SANTOS, profissão: balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 04/10/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Erivaldo Santos e de Maria de Fatima Santos.

Trabalhador com 
doença grave não tem 

isenção de IRPF
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 Notas explicativas 2019 2018
Receita Operacional Líquida...................................  20 507.757  474.912
 Custo dos serviços prestados .....................................  21 (397.263) (371.568)
Lucro Bruto .................................................................   110.494  103.344
Receitas e Despesas Operacionais
 Despesas comerciais ..................................................   (2.836) (2.813)
 Despesas administrativas...........................................  22 (21.386) (20.650)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas .....   (1.905) (2.388)
Receitas e Depesas Operacionais Líquidas.........   (26.127) (25.851)
Lucro antes das Receitas
 e Despesas Financeiras .........................................   84.367  77.493
Receitas e Despesas Financeiras
 Receitas fi nanceiras....................................................  23 4.806  2.684
 Despesas fi nanceiras ..................................................  23 (7.635) (9.304)
Resultado Financeiro Líquido .................................   (2.829) (6.620)
Lucro antes do Imposto de
 Renda e Contribuição Social ................................   81.538  70.873
Imposto de Renda e Contribuição Social
 Corrente ......................................................................  8 (30.729) (20.966)
 Diferido .......................................................................  8 3.419  (2.755)
Lucro Líquido do Exercício ......................................   54.228  47.152

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO Notas explicativas 2019 2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa ..................................  5 44.253  3.003
 Contas a receber .......................................................  6 53.806  98.027
 Ativo fi nanceiro .........................................................   5.824  5.824
 Estoques....................................................................   4.257  3.102
 Impostos a recuperar ................................................  7 19.902  4.122
 Outras contas a receber............................................   1.691  1.145
 Adiantamento a fornecedores ..................................   706  698
Total do ativo circulante ........................................   130.439  115.921
Não Circulante
 Realizável a longo prazo:
  Títulos e valores imobiliários .................................   292  -
  Contas a receber ....................................................  6 10.489  10.489
  Ativo fi nanceiro.......................................................   32.669  38.878
  Ativo fi scal diferido.................................................  8 1.383  -
  Outras contas a receber .........................................   29  18
  Depósitos judiciais .................................................   14.979  14.046
   59.841  63.431
  Imobilizado .............................................................  9 65.758  66.481
  Direito de uso - Arrendamento ...............................  10 11.270  -
  Intangível ................................................................   428  75
   77.456  66.556
Total do ativo não circulante .................................   137.297  129.987
Total do Ativo ............................................................   267.736  245.908

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas explicativas 2019 2018
Circulante
 Fornecedores ............................................................  11 48.923  44.194
 Empréstimos e fi nanciamentos.................................  12 13.297  14.159
 Passivo de arrendamento .........................................  14 3.580  -
 Debêntures ...............................................................  13 12.580  12.637
 Salários, benefícios e encargos sociais ...................  15 20.985  19.737
 Imposto de renda e contribuição social ...................   6.153  -
 Impostos, taxas e contribuições ...............................  16 18.959  17.255
 Dividendos a pagar ...................................................   15.825  42.640
 Adiantamentos de clientes .......................................   70  70
 Outras contas a pagar...............................................   6.316  5.521
Total do passivo circulante ...................................   146.688  156.213
Não Circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos.................................  12 17.643  20.486
 Passivo de arrendamento .........................................  14 8.117  -
 Debêntures................................................................  13 12.500  25.000
 Passivo fi scal diferido ...............................................   -  2.037
 Provisões ...................................................................  17 6.694  5.761
Total do passivo não circulante ............................   44.954  53.284
Patrimônio Líquido 
 Capital social ............................................................  19a 34.257  31.899
 Reservas de lucros ....................................................  19b 41.837  4.512
Total do patrimônio líquido ....................................   76.094  36.411
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ................   267.736  245.908

Balanço Patrimonial - Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA - CNPJ nº 07.032.886/0001-02
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 Capital social Reserva de lucros
     Reserva de Lucros Patrimônio
 Subscrito A integralizar Reserva legal retenção de lucros acumulados líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 ...........................  60.650  (31.234) 2.483  16.803  -  48.702
 Integralização de capital com reserva legal ...................  -  2.484  (2.484) -  -  -
 Lucro líquido do exercício ...............................................  -  -  -  -  47.152  47.152
 Reserva de lucros............................................................  -  -  -  2.154  (2.154) -
 Reserva legal ..................................................................  -  -  2.358  -  (2.358) -
 Dividendos distribuídos ..................................................  -  -  -  (16.803) (42.640) (59.443)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ...........................  60.650  (28.751) 2.358  2.154  -  36.411
 Integralização de capital com reserva legal ...................  2.358  -  (2.358) -  -  -
 Outros..............................................................................  -  -  -  -  641  641
 Lucro líquido do exercício ...............................................  -  -  -  -  54.228  54.228
 Reserva de lucros............................................................  -  -  -  39.094  (39.094) -
 Reserva legal ..................................................................  -  -  2.743  -  (2.743) -
 Dividendos distribuídos  .................................................  -  -  -  (2.154) (13.031) (15.185)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 ...........................  63.008  (28.751) 2.743  39.094  -  76.094

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

te parte do investimento, é reconhecido o valor de ativo fi nanceiro pela quantia garantida pelo 
Concedente e o excesso que não é garantido pelo Concedente é reconhecido como ativo intangí-
vel (“modelo bifurcado”). O valor amortizável dos bens vinculados à concessão é apropriado de 
forma sistemática ao longo do contrato de concessão ou de sua vida útil estimada, dos dois o me-
nor. g. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia pos-
sui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que 
um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas ten-
do como base as melhores estimativas do risco envolvido. h. Imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável exceden-
te de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o 
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fi scais e base negativa de contribuição 
social, limitada a 30% do lucro real. O imposto corrente ativo e passivo é compensado somente 
se alguns critérios forem atendidos. (ii) Imposto diferido: O imposto diferido é reconhecido com 
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fi ns de de-
monstrações fi nanceiras e os correspondentes valores usados para fi ns de tributação. Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fi scais, 
créditos fi scais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados na extensão em que seja pro-
vável que lucros futuros tributáveis estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos de 
imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de balanço e são redu-
zidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. O imposto diferido ativo e pas-
sivo é compensado somente se alguns critérios forem atendidos. 
4. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas são efetivas 
para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2019. A Companhia não adotou essas normas na pre-
paração destas demonstrações fi nanceiras, exceto o CPC 06 (R2) / IFRS 16. As seguintes normas al-
teradas e interpretações não deverão ter um impacto signifi cativo nas demonstrações fi nanceiras: - 
Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. - Defi nição de um negócio (alte-
rações ao CPC 15/IFRS 3). - Defi nição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8).
5. Caixa e equivalentes de caixa: São compostos como segue: 2019 2018
Caixa ................................................................................................................  13 13
Bancos..............................................................................................................  1.363 225
Aplicações fi nanceiras ....................................................................................  42.877 2.765
  44.253 3.003
As aplicações fi nanceiras referem-se, principalmente, a certifi cados de depósito bancário, de li-
quidez imediata e remuneração atrelada à variação média de 98% em 2019 (97,71% em 2018) 
do CDI, não excedendo os seus respectivos valores de mercado, e não estão sujeitas a riscos 
de mudança signifi cativa de valor. 
6. Contas a receber: As contas a receber são compostos como seguem: 2019 2018
Prefeitura Municipal de São Paulo:
Valores faturados ............................................................................................  11.742 57.504
Medição dos serviços prestados ....................................................................  52.519 50.939
  64.261 108.443
Clientes privados:
Valores faturados - venda de sucata ..............................................................  6 -
  6 -
Partes relacionadas .........................................................................................  28 73
Total ................................................................................................................  64.295 108.516
Circulante .........................................................................................................  53.806 98.027
Não circulante .................................................................................................  10.489 10.489
Total ................................................................................................................  64.295 108.516
A exposição ao risco de crédito da Companhia está limitado ao valor das contas a receber men-
cionadas acima. O aging list das contas a receber é composto como segue: 2019 2018
Valores a vencer ..............................................................................................  32 59
Vencidos:
Até 30 dias .......................................................................................................  53.774 97.967
Entre 31 e 60 dias ............................................................................................  - 1
Acima de 360 dias (a) ......................................................................................  10.489 10.489
  64.295 108.516
(a) O saldo acima de 360 dias refere-se a serviços extracontratuais realizados à Prefeitura de São Pau-
lo, que ocorreram nos períodos de 2007, 2009 e 2013, a Companhia não constituiu provisão para cré-
dito de liquidação duvidosa para esses títulos devido ao estágio de negociação junto a contraparte. 
7. Imposto a recuperar  2019 2018
IRPJ ..................................................................................................................  398 982
CSLL .................................................................................................................  - 83
Cofi ns ...............................................................................................................  12.706 1.447
Pis .....................................................................................................................  5.413 315
INSS .................................................................................................................  1.385 1.295
  19.902 4.122
Em 2019, a Companhia com base na opinião de seus assessores jurídicos e ao revisitar a norma 
fi scal vigente sobre PIS e COFINS registrou créditos de PIS e de COFINS extemporâneos a partir do 
período de 2015 sobre à aquisição de ativo imobilizado, recebimento do ativo fi nanceiro e da des-
pesa de ônus de concessão paga ao Poder Concedente. No caso do ônus de outorga, somente, foi 
considerado crédito extemporâneo de PIS, devido a contraparte (Poder Concedente) não ser tribu-
tada pela COFINS. A Companhia reavaliou todo seu controle interno sobre aquisições de ativo imo-
bilizado e os valores recebidos à título de ativo fi nanceiro e pagos como ônus de concessão desde 
2015 para obter a base de mensuração para quantifi cação dos valores de créditos extemporâneos 
a serem tomados. Esses créditos foram atualizados pela SELIC de acordo com a legislação fi scal 
vigente. O total de crédito registrado referente a PIS e COFINS atualizados foi de R$ 13.515. 
8. Imposto de renda e contribuição social: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía 
registrados ativos e passivos de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos relacionados 
com diferenças temporárias representadas por provisões não dedutíveis e lucros não realizados 
oriundos de valores a receber da municipalidade, conforme permitido pela Legislação do Imposto 
de Renda. A composição desses diferidos é como segue:  2019 2018
Diferenças temporárias:
Lucros não realizados sobre contas
 a receber de clientes públicos ......................................................................  (11.372) (20.288)
Provisões contingências ..................................................................................  11.472 10.385
Provisão para perda de estoque .....................................................................  42 42
Provisão conscientização da população .........................................................  543 888
Provisão para participação nos resultados.....................................................  1.997 1.832
Outros ...............................................................................................................  1.385 1.151
Total ................................................................................................................  4.067 (5.990)
Alíquotas - 34% ...............................................................................................  34 34
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos ..............  1.383 (2.037)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos ...............................  5.250 4.862
Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos ...........................  (3.867) (6.899)
Reconciliação da taxa efetiva
A reconciliação da provisão para Imposto de Renda e contribuição social, tendo como base as alí-
quotas vigentes e o débito efetivo reconhecido no resultado, é como segue: 2019 2018
Lucro (prejuízo) antes dos impostos................................................................  81.538 70.873
Alíquota nominal do imposto de renda e da contribuição social - % ...........  34 34
Despesa esperada com imposto de renda e contribuição social ..................  (27.723) (24.097)
Efeito do imposto de renda e contribuição social sobre:
Brindes / multas indedutíveis .........................................................................  (37) (177)
Provisão para gratifi cação, bônus e doações .................................................  (702) (236)
Outras diferenças temporárias .......................................................................  1.152 789
Provisão para imposto de renda e contribuição social ......................  (27.310) (23.721)
Corrente ...........................................................................................................  (30.729) (20.966)
Diferido ............................................................................................................  3.419 (2.755)
Alíquota efetiva ............................................................................................  33,49% 33,47%
9. Imobilizado: O saldo é composto como segue:   2019  2018
 Taxa Média  Depre-
 Anual % Custo ciação Líquido Líquido
Terrenos .............................................  - 24.266 - 24.266 24.266
Benfeitorias em bens de terceiros ....  10% 3.568 - 3.568 2.633
Máquinas e equipamentos ...............  10% 13.538 (5.874) 7.664 4.277
Veículos ..............................................  20% 85.458 (57.372) 28.086 28.973
Móveis, utensílios e outros ...............  10% 1.372 (707) 665 431
Equipamentos de informática ...........  20% 3.880 (2.429) 1.451 1.283
Imobilizado em andamento ..............-  58 - 58 4.618
   132.140 (66.382) 65.758 66.481
As mutações do imobilizado estão demonstradas conforme segue:
 Saldo   Trans-  Saldo
Custo do Imobilizado 2018 Adição Baixa ferência Outros 2019
Terrenos ............................................  24.266 - - - - 24.266
Benfeitorias em bens de terceiros ...  2.633 261 (358) 1.032 - 3.568
Máquinas e equipamentos ..............  8.530 2.008 (400) 3.400 - 13.538
Veículos .............................................  76.252 11.511 (2.305) - - 85.458
Móveis, utensílios e outros ..............  1.057 315 - - - 1.372
Equipamentos de informática ..........  3.392 603 (115) - - 3.880
Imobilizado em andamento ..............  4.618 467 (90) (4.937) - 58
 120.748 15.165 (3.268) (505) - 132.140

1. Contexto operacional: A Logística Ambiental de São Paulo S.A - Loga (“Companhia” ou 
“Loga”), situada à Avenida Marechal Mario Guedes, 221- Jaguaré - Município de São Paulo - SP, 
é concessionária pública dos serviços divisíveis de limpeza urbana do setor denominado noroeste 
na cidade de São Paulo, em conformidade com o contrato nº 027/SSO/2004, fi rmado em 6 de ou-
tubro de 2004, com duração de 20 anos prorrogáveis por até 20 anos adicionais à critério do Po-
der Concedente, o qual foi iniciado em 13 de outubro de 2004. A Loga é uma sociedade anônima 
de capital fechado, tendo como acionistas a Vega Valorização de Resíduos S.A. (“VVR”), detento-
ra de 62,347% das ações, a Latte Coleta Holding S.A., detentora de 34% das ações, e a Latte Sa-
neamento de Participações S.A., detentora de 3,653% das ações. A VVR é acionista da Compa-
nhia desde 3 de outubro de 2011, quando a sua então controladora, Vega Engenharia Ambiental 
S.A., realizou uma cisão parcial de seu acervo líquido viabilizando a transferência da totalidade do 
investimento por ela detido na Loga, bem como de determinados passivos e ativos, para a VVR, 
Companhia constituída pelo Grupo Solví com objetivo específi co de participar do capital de outras 
Companhias. Conforme requerido pelo contrato de concessão, a transferência do controle da 
Companhia foi devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Serviços da Prefeitura do 
Município de São Paulo - SP (Poder Concedente), conforme ofício datado de 11 de julho de 2011. 
O Grupo LATTE é acionista da companhia desde 12 de dezembro de 2018 quando se concretizou a 
transferência das ações da ESTRE AMBIENTAL S/A à LATTE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES 
S/A, bem como, em 18 de janeiro de 2019 houve a alteração da denominação da companhia ES-
TRE COLETA HOLDING S/A para LATTE COLETA HOLDING S/A. Conforme requerido pelo Contrato 
de Concessão, a alteração foi devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Serviços da 
Prefeitura Municipal de São Paulo – SP (Poder Concedente). Reequilíbrio quinquenal: A manu-
tenção do equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato de concessão é dever da Administração Pú-
blica, antes mesmo de ser direito do contratado. Justifi ca-se, como princípio, pelo fato de revelar-
-se vantajosa para a Administração Pública, no reconhecimento de que contratos bem equilibra-
dos tendem a atingir melhor a fi nalidade a que se destinam. Além de favorecer ao princípio da mo-
dicidade tarifária, uma vez que a garantia de equilíbrio propicia tarifas livres de majorações por 
riscos não contingenciados. Conforme a cláusula 15.14, a AMLURB (Autoridade Municipal de Lim-
peza Urbana) procederá a uma revisão ordinária das tarifas praticadas e de sua fi delidade à equa-
ção econômico-fi nanceira inicial do contrato a cada 5 (cinco) anos da concessão, durante a qual a 
concessionária e a AMLURB poderão evocar todos os eventos que considerar determinantes de 
recomposição do equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato. Em 26 de dezembro de 2012, foi 
concluído o primeiro reequilíbrio ordinário quinquenal referente ao período de 2004 a 2009. Entre-
tanto, vale ressaltar que o contrato foi apenas parcialmente reequilibrado, pois conforme descri-
to no próprio Termo de Compromisso Ambiental (“TCA”) assinado, o Poder Concedente reconhe-
ceu alguns eventos ocorridos entre os anos de 2010 a 2012 como fatores de desequilíbrio da re-
lação contratual, porém, não aplicou o devido ajuste tarifário. Além disso, fi cou pendente de ava-
liação o item de atualização do fator de redução de custos operacionais, instituído de forma pro-
visória em 2007 e com impacto em todos os anos da Concessão. Ele foi calculado com base nos 
custos ocorridos no 1º ano do contrato, não refl etindo, portanto, a realidade dos anos posteriores. 
Estes pontos serão tratados no próximo reequilíbrio ordinário, já evocado em outubro de 2014 e 
com trabalho de análise pela AMLURB ainda em curso e sem defi nição de prazo para conclusão. 
Por fi m, no Termo de Compromisso Ambiental assinado em 2012, também foi reconhecido que por 
advir de decisões de competência de diferentes Secretarias Municipais, a dívida da Municipalida-
de para com a Companhia em razão de terceirização imprevista de aterro, por ela procedida no 
aguardo da disponibilização da área a ser desapropriada pelo Poder Concedente para implantação 
e operação do novo aterro sanitário municipal, deverá ser apurada apartada do documento assi-
nado, por Comissão instituída pelo Poder Concedente. Neste momento, serão observados: desli-
zamento do investimento e operação do novo aterro sanitário, incluindo o deslizamento do inves-
timento da estação de tratamento de efl uentes do novo aterro sanitário e a terceirização de ater-
ro a partir do 7º ano (2011) da Concessão até não mais o fi nal do 11º ano (2015) conforme consta 
no TCA 2012, mas em período ainda a ser avaliado pelo Poder Concedente, visto que já está em 
curso o 15º ano (2018/2019) de contrato e até o momento não houve defi nição quanto à disponi-
bilização do terreno para a implantação. É relevante ressaltar que esta Comissão foi criada em 
2014 com prazo para conclusão dos trabalhos em 25 de outubro do mesmo ano, não havendo qual-
quer pronunciamento ou deliberação sobre o tema. O assunto está sendo discutido no âmbito do 
processo de reequilíbrio contratual em curso. Neste contexto, como as obrigações contratuais ain-
da serão tratadas e redefi nidas, não foi efetuada neste exercício uma provisão para investimen-
tos futuros. Atualmente, a Companhia apresenta capital circulante líquido negativo. Um fator para 
esse cenário se deve aos dividendos propostos, que somente serão liquidados desde que não haja 
comprometimento da liquidez da Companhia. Adicionalmente, as obrigações relevantes da opera-
ção, em especial o custo com tratamento e destinação de resíduos, possuem prazos de pagamen-
to atrelados aos recebimentos da Prefeitura do Município de São Paulo. A Companhia não identi-
fi cou a necessidade de buscar o reperfi lamento de suas dívidas, uma vez que os fl uxos de caixa fu-
turo demonstram capacidade de liquidação de suas obrigações. 
2. Base de preparação: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com o BR GAAP. 
3. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abai-
xo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi nanceiras. 
a. Mudanças de políticas contábeis: A Companhia adotou incialmente o CPC 06 (R2) / IFRS 16 
– Operações de Arrendamento Mercantil em 1º de janeiro de 2019. Em virtude da referida adoção, 
foram realizadas alterações signifi cativas nas práticas contábeis de arrendamentos operacionais. 
A Companhia reconheceu inicialmente em 1º de janeiro de 2019 o ativo de direito de uso e o pas-
sivo de arrendamento no valor de R$13.598, sendo R$5.099 aluguel de veículos pesados e 
R$8.499 aluguel de imóvel comercial. Para determinação do valor inicial do passivo de arrenda-
mento a Companhia, foi considerado os pagamentos de acordo com os fl uxos de caixa de cada 
contrato, descontados a valor presente pela taxa incremental. A taxa média ponderada de em-
préstimos incremental aplicada aos passivos de arrendamento em 1º de janeiro de 2019 foi de 
8,48% a.a. Devido à adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16, a dívida líquida da Companhia em 1º de ja-
neiro de 2019 passou de R$72.282 para R$85.880, não impactando em cláusula restritivas de em-
préstimos e fi nanciamentos na data de aplicação inicial. Como efeito da adoção a nova norma, 
despesas de arrendamentos operacionais, antes registradas como despesas de alocação (despe-
sas operacionais), e passaram a ser reconhecidas como despesa de depreciação do ativo de direi-
to de uso (custo operacional) e despesas de juros do passivo de arrendamento (resultado fi nancei-
ro líquido). Naturalmente, ao longo da vida útil do contrato não haverá alteração do montante to-
tal levado ao resultado, entretanto há um efeito temporal no lucro líquido, com uma redução do 
lucro líquido de R$427 no exercício fi ndo em 2019, em função principalmente do método de reco-
nhecimento dos juros e atualizações monetárias associadas aos arrendamentos, através de taxa 
incremental. b. Instrumentos fi nanceiros: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida 
emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos 
e passivos fi nanceiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das 
disposições contratuais do instrumento. Um ativo fi nanceiro (a menos que seja um contas a rece-
ber de clientes sem um componente de fi nanciamento signifi cativo) ou passivo fi nanceiro é inicial-
mente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de 
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de 
clientes sem um componente signifi cativo de fi nanciamento é mensurado inicialmente ao preço 
da operação. No reconhecimento inicial, um ativo fi nanceiro é classifi cado como mensurado: ao 
custo amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao 
VJR. c. Receita de contrato com cliente: A receita é mensurada com base na contraprestação 
especifi cada no contrato com o cliente. A Empresa reconhece a receita quando transfere o contro-
le sobre o produto ou serviço ao cliente. Receita de serviços prestados - Resíduos: • Coleta 
e destinação de resíduos: As receitas provenientes da prestação dos serviços de coleta e des-
tinação são decorrentes de: coletas de resíduos sólidos domiciliares, Coleta de Resíduos de Saú-
de e Coleta Hospitalar, e a sua devida destinação fi nal em aterro. Tais serviços compõem um pa-
cote único de itens não separáveis, ou seja, estes serviços não são prestados separadamente à 
outros clientes, e desta forma compõem uma única obrigação de desempenho “Coleta, destina-
ção e Tratamento de Resíduos”. Conforme os contratos de prestação dos serviços de coleta e des-
tinação, a obrigação de desempenho é cumprida, e a receita é reconhecida por tarifa fi xa indepen-
dente do quantitativo de resíduos coletados e destinados. d. Receitas fi nanceiras e despesas 
fi nanceiras: As receitas fi nanceiras compreendem receitas de juros sobre aplicações fi nancei-
ras, descontos obtidos e receita de juros sobre ativos fi nanceiros. As despesas fi nanceiras com-
preendem despesas de juros sobre empréstimos e fi nanciamentos, dêbentures e descontos con-
cedidos. A receita de juros e a despesa de juros são reconhecidas no resultado, por meio do mé-
todo dos juros efetivos. e. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Os bens do imo-
bilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição ou custo de construção, menos a de-
preciação acumulada e provisão de perda pelo valor recuperável (impairment). Quando partes sig-
nifi cativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens 
separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de 
um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequentes: Gastos sub-
sequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros asso-
ciados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Depreciação: A depreciação é cal-
culada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estima-
dos, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, ou de forma sistemática 
ao longo do contrato de concessão, dos dois o menor. A depreciação é geralmente reconhecida no 
resultado. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada 
data de balanço e ajustados caso seja apropriado. (iv) Custos de empréstimos: Custos de em-
préstimos são capitalizados quando são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produ-
ção de um ativo qualifi cável, ao qual juros e outros encargos são contabilizados como custo do ati-
vo em consonância com o CPC 20 (R1) – Custos de empréstimos. A Companhia deve cessar a ca-
pitalização quando substancialmente todas as atividades necessárias ao preparo do ativo estive-
rem concluídas. f. Contratos de concessão: (i) Características do contrato de concessão: 
Os bens vinculados à concessão serão reversíveis ao poder Concedente no encerramento do con-
trato de concessão. Quando o Poder Concedente tiver uma obrigação de pagamento para somen-
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

 Saldo   Trans-  Saldo
Depreciação 2018 Adição Baixa ferência Outros 2019
Máquinas e equipamentos ..............  (4.253) (2.724) 289 - 814 (5.874)
Veículos .............................................  (47.279) (12.850) 2.306 - 451 (57.372)
Móveis, utensílios e outros ..............  (626) (81) - - - (707)
Equipamentos de informática ..........  (2.109) (410) 90 - - (2.429)
 (54.267) (16.065) 2.685 - 1.265 (66.382)
 66.481 (900) (583) (505) 1.265 65.758
Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa (Teste de Im-
pairment): Em 2019 e 2018, a Administração avaliou com base em fontes de informações exter-
nas e internas e não identifi cou qualquer indicação de que seus ativos estariam registrados por 
valor superior ao seu valor recuperável.
10. Direito de uso – arrendamento - O saldo é composto como segue:
 Adoção inicial   Saldo em 31 de
Ativo subjacente 01 de janeiro de 2019 Adição Depreciação dezembro de 2019
Edifi cação 8.499 - (1.699) 6.800
Veiculos e equipamentos 5.099 618 (1.247) 4.470
 13.598 618 (2.946) 11.270
11. Fornecedores 2019 2018
Fornecedores ...................................................................................................  23.971 19.119
Partes relacionadas .........................................................................................  24.952 25.075
 48.923 44.194
12. Empréstimos e fi nanciamentos: Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos 
contratuais dos empréstimos e fi nanciamentos com juros, que são mensurados pelo custo 
amortizado.
As obrigações por empréstimos e fi nanciamentos são representadas como seguem:
Modalidade Encargos fi nanceiros - % Vencimento 2019 2018
Finame Pré-fi xado de 9,40% a.a. a 12% a.a. Janeiro/2020 19 3.405
BNDES Pré-fi xado de 3,50% a.a. a 8,40% a.a. Janeiro/2020 
  a Dezembro/2023 7.891 11.789
Capital de giro CDI + 2,81% a.a. Janeiro/2020 
  a Julho/2023 15.391 -
Crédito direto ao 
 consumidor Pré-fi xado de 9,51% a.a. Janeiro/2020 
  a Novembro/2024 7.639 19.451
   30.940 34.645
Circulante   13.297 14.159
Não circulante   17.643 20.486
Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:
Vencimento 2019 2018
2020 .................................................................................................................  - 11.133
2021 .................................................................................................................  6.744 5.048
2022 .................................................................................................................  4.363 2.428
2023 .................................................................................................................  4.162 1.877
2024 .................................................................................................................  2.331 -
2025 .................................................................................................................  43 -
 17.643 20.486
Garantias: Os empréstimos e fi nanciamentos da Companhia, na modalidade FINAME, estão ga-
rantidos por veículos no valor contábil de R$19 em 2019 (R$3.405 em 2018). Os empréstimos e fi -
nanciamentos da Companhia, na modalidade BNDES (também CEF – FINISA), estão garantidos 
por fi ança bancária no valor de R$7.891 em 2019 (R$11.789 em 2018). Os empréstimos e fi nancia-
mentos da Companhia não possuem cláusulas restritivas de contrato (covenants).
Conciliação da movimentação dos empréstimos e fi nanciamentos
 Saldo   Pagamento Pagamento Saldo
Modalidade Inicial Captação Juros Juros Principal Final
Finame/Finep ............. 3.405 16 94 (199) (3.297) 19
BNDES ....................... 11.789 - 614 (600) (3.912) 7.891
Capital de giro ........... - 15.353 38 - - 15.391
Crédito direto ao 
 consumidor .............. 19.451 6.745 2.187 (2.193) (18.551) 7.639
 34.645 22.114 2.933 (2.992) (25.760) 30.940
13. Debêntures  Reversão Pagamento Pagamento
 2018 de Juros de juros do principal 2019
Debêntures ...............  37.637 (830) (2.352) (9.375) 25.080
Circulante ..................      12.580
Não circulante ..........      12.500
Em 15 de maio de 2015, a Companhia emitiu em série única 50 debêntures simples nominativas, 
no valor unitário de R$1.000, totalizando uma captação de R$50.000. Tais debêntures são de es-
pécie quirografária, não conversíveis em ações, com garantia adicional real fi dejussória, sem 
emissão de cautelas ou certifi cados. As debêntures foram colocadas com esforços restritos pela 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, coordenador líder da emissão. As 
debêntures serão remuneradas a taxa de 100% das taxas médias diárias dos depósitos Interfi nan-
ceiros – DI, divulgado pela CETIP, acrescidas de uma sobretaxa equivalente de 3% ao ano. A 
amortização será trimestral a partir de 15 de maio de 2017 do valor nominal unitário e consecuti-
vas. O vencimento fi nal da operação ocorrerá em 15 de dezembro de 2021. Garantias e cláusu-
las restritivas (covenants): As Debêntures são garantidas por fi ança da Solví Participações S.A. 
em 62,347% e Estre Ambiental S.A. em 37,653%. Cada uma fi adoras é responsável proporcional-
mente ao montante da obrigação. O instrumento de emissão de debêntures estabelece cláusulas 
restritivas (covenants) que podem caracterizar evento de inadimplemento e, portanto, o vencimen-
to antecipado das debêntures. Exige-se a observação do cumprimento do índice: IAC - Índice de 
Alavancagem Consolidada, que é apresentado através do cálculo de empréstimos e fi nanciamen-
to menos disponibilidade dividido pelo EBITDA, e o resultado deve ser inferior a 2,85. As cláusu-
las restritivas foram integralmente cumpridas em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
14. Passivo de arrendamento: O passivo de arrendamento é representada como segue:
 Taxa de desconto Vencimento 2019
Arrendamento mercantil 8,48% a.a. Setembro/2020 a Junnho/2024 11.697
   11.697
Circulante   3.580
Não circulante   8.117
Movimentação do passivo de arrendamento:
 Adoção inicial    Saldo em 31
 01 de janeiro   Apropriação de dezembro 
 de 2019 Captação Pagamentos de juros de 2019
Arrendamento mercantil ... 13.598 618 (3.556) 1.037 11.697
15. Salários, benefícios e encargos sociais: São compostos como segue:
 2019 2018
Salários ............................................................................................................  4.839 4.351
Encargos trabalhistas ......................................................................................  3.357 3.172
Férias ................................................................................................................  10.782 10.382
Participação nos resultados ............................................................................  2.007 1.832
 20.985 19.737
Benefício de previdência privada
Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019, os custos incorridos com a manutenção do 
plano somaram R$237 em 2019 (R$59 em 2018), os quais foram reconhecidos diretamente no re-
sultado.
16. Impostos, taxas e contribuições: São compostos como seguem:
 2019 2018
ISS sobre serviço .............................................................................................  3.092 5.715
Pis sobre serviço ..............................................................................................  2.623 1.889
Cofi ns sobre serviço ........................................................................................  12.105 8.699
Pis/Cofi ns/CSLL retidos ...................................................................................  62 53
IR fonte .............................................................................................................  393 381
Outros ...............................................................................................................  684 518
 18.959 17.255
17. Provisões: São compostas como seguem: 2019 2018
Contingências ..................................................................................................  6.151 4.873
Obrigações contratuais ...................................................................................  543 888
 6.694 5.761
18. Partes relacionadas: a. Remuneração de pessoal-chave da Administração: Em 31 de 
dezembro de 2019, a Companhia creditou a seus administradores, salários, benefícios e remune-
ração variável no montante de R$4.907 (R$4.753 em 2018). b. Outras transações com partes 
relacionadas: Os saldos a receber e a pagar e as transações com partes relacionadas em 31 de 
dezembro de 2019 e de 2018 são demonstrados como seguem:
 Saldo de contas Saldo de Receitas
 a receber contas a pagar (Despesas)
 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Serviços prestados e outros:
Solví Participações S.A. .................................... 28 - 413 - - -
Guamá Tratamento de Resíduos Ltda ............. - 59 - - - -
Essencis Soluções Ambientais S.A. ................ - - 24.461 20.612 (132.826) (111.695)
Koleta Ambiental S.A. ...................................... - - 78 - (672) (545)
Revita Engenharia S.A. ..................................... - - - 10 - -
GLA - Gestão e Logística Ambiental S.A. ....... - - - 4.453 (18.308) (26.707)
Inova Gestão de Resíduos Urbanos S.A. ........ - 14 - - 76 250
 28 73 24.952 25.075 (151.730) (138.697)
Reembolsos administrativos e outros:
Solví Participações S.A. .................................... - - - - (4.617) (4.257)
 - - - - (4.617) (4.257)
Circulante ........................................................... 28 73 24.952 25.075 - -
Total ................................................................... 28 73 24.952 25.075 (156.347) (142.954)
19. Patrimônio líquido: a. Capital social: De acordo com a Ata de Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada em 30 de abril de 2019, os acionistas aprovam a capitalização total da Reserva 
Legal da Companhia, no montante de R$ 2.358, divididos em 2.358 ações ordinárias com valor no-
minal de R$1 (um real) cada uma, resultando no aumento do Capital Social Integralizado, sem au-

mento do Capital Subscrito, passando o Capital Social Integralizado da Loga de R$31.899, para o 
montante atual de R$34.257. b. Reserva de lucros: (i) Reserva legal: É constituída à razão de 
5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o 
limite de 20% do capital social. (ii) Dividendos: O estatuto da Companhia estabelece a distribui-
ção de dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido do exercício, ressalvadas as hipóteses 
previstas em lei, efetuada“ad referendum” da Assembleia Geral. Em 2019, a Companhia destinou 
à título de dividendos o montante de R$15.185 (R$59.443 em 2018).
20. Receitas 2019 2018
Clientes públicos .............................................................................................  599.143 558.433
Clientes privados .............................................................................................  153 291
Total receita de serviço (a) ........................................................................  599.296 558.724
Receita de construção .....................................................................................  276 597
Realização do ativo fi nanceiro ........................................................................  (6.395) (5.134)
Total receita bruta .......................................................................................  593.177 554.187
Deduções sobre as vendas
ISS ....................................................................................................................  (29.963) (27.935)
PIS ....................................................................................................................  (9.892) (9.158)
COFINS .............................................................................................................  (45.562) (42.180)
ICMS ................................................................................................................  (3) (2)
Total de deduções sobre serviços prestados ........................................  (85.420) (79.275)
Receita operacional líquida ......................................................................  507.757 474.912
(a) As receitas de prestação de serviços são provenientes basicamente de uma obrigação de de-
sempenho, conforme descrito na nota explicativa nº 6.c: • Coleta, destinação e tratamento de re-
síduos – 100%; Em 2018, houve a realização do ativo fi nanceiro reconhecido em relação aos in-
vestimentos realizados em infraestrutura defi nida no contrato de concessão, quando de sua con-
clusão. Essa realização ocorreu mediante à compensação de valores recebidos mensalmente na 
composição da tarifa de prestação de serviço.
21. Custos dos serviços prestados 2019 2018
Salários e encargos .........................................................................................  (142.856) (129.819)
Mão de obra ....................................................................................................  (64) (47)
Aluguel .............................................................................................................  (7.073) (6.077)
Depreciações e amortizações .........................................................................  (16.561) (13.358)
Materiais aplicados nos serviços ...................................................................  (46.170) (40.240)
Serviços de terceiros (a) .................................................................................  (171.541) (157.805)
Provisão de outorga de ônus de concessão ...................................................  (30.063) (27.818)
Outros custos de produção .............................................................................  (17.393) (16.697)
Custos de bens reversíveis .............................................................................  (276) (597)
Créditos fi scais (b)...........................................................................................  34.734 20.890
 (397.263) (371.568)
(a) As principais naturezas em serviços de terceiros é referente a manutenção de veículos, trans-
portes de resíduos, destinação de aterro e serviços de incineração. (b) As principais naturezas re-
lativas aos créditos fi scais são de PIS e COFINS.
22. Despesas administrativas 2019 2018
Remuneração direta mão de obra ..................................................................  (6.255) (7.474)
INSS .................................................................................................................  (1.158) (1.152)
FGTS .................................................................................................................  (286) (289)
Benefícios ........................................................................................................  (1.229) (1.009)
Depreciação e amortização .............................................................................  (488) (584)
Serviços de terceiros (a) .................................................................................  (10.096) (8.910)
Viagens e estadias ..........................................................................................  (115) (25)
Tributos, seguros e contribuições ...................................................................  (1.017) (651)
Outros ...............................................................................................................  (742) (556)
 (21.386) (20.650)
(a) Refere-se principalmente a despesas compartilhadas no valor de R$4.617, consultoria admi-
nistrativa-fi nanceira no valor de R$1.021, honorários advocatícios R$2.354.
23. Receitas e despesas fi nanceiras 2019 2018
Rendimentos sobre aplicações fi nanceiras ....................................................  1.073 1.183
Juros recebidos e descontos obtidos .............................................................  2.942 408
Correção dos depósitos judiciais ....................................................................  791 1.093
Total receitas fi nanceiras ..........................................................................  4.806 2.684
Variação monetária .........................................................................................  (23) (104)
Despesas bancárias ........................................................................................  (575) (690)
Despesas com juros e descontos concedidos ................................................  (33) (41)
Despesas com juros sobre arrendamento mercantil .....................................  (1.037) -
Despesas com multas e moras fi nanceiras ....................................................  (27) (2)
Tributos sobre movimentações fi nanceiras ....................................................  (205) (2)
Juros sobre empréstimos, fi nanciamentos e debêntures ..............................  (5.735) (8.465)
Total despesas fi nanceiras ........................................................................  (7.635) (9.304)
Total ................................................................................................................  (2.829) (6.620)
24. Cobertura de seguros: Durante o período de concessão, compete à Concessionária manter 
as seguintes coberturas de seguros, conforme prazos previstos: seguro de danos materiais para 
danos relativos à propriedade, que cobre todos os bens que integram a concessão e seguro de res-
ponsabilidade civil, cobrindo a Concessionária e o Poder Concedente pelos montantes que pos-
sam ser responsabilizados a título de danos, indenizações, custas processuais e outros resultan-
tes do desenvolvimento das atividades pertinentes à concessão. Em 31 de dezembro de 2019, as 
apólices contratadas pela Companhia oferecem as seguintes coberturas: Lucros cessantes: R$ 
2.343; Seguro patrimonial: R$ 82.937 e Responsabilidade civil: R$ 10.000. 
25. Contrato de concessão: Através do Contrato de Concessão a Companhia presta serviços di-
visíveis de limpeza urbana na região noroeste da cidade de São Paulo/SP, sendo o período de con-
cessão de 20 anos a partir de outubro de 2004, renovável por mais de 20 anos e tem reajuste anual 
da tarifa com base em fórmula paramétrica estipulada em contrato e composta de diversos índi-
ces do setor. A cada 5 anos o contrato prevê a realização de revisão ordinária das tarifas pratica-
das de modo a manter sua fi delização à equação econômico-fi nanceira inicial do Contrato. Terre-
nos, estruturas e construções bem como todos os contêineres utilizados para a execução do obje-
to da concessão são bens reversíveis e os demais ativos poderão ser revertidos conforme repac-
tuação contratual. As principais obrigações contratuais são modernização do transbordo Ponte 
Pequena; construção de novo transbordo; implantação de aterro sanitário e estação de tratamen-
to de efl uentes; construção de usina de compostagem; construção de centrais de triagem; cons-
trução de central de tratamento de resíduos de serviços de saúde; implantação de coleta mecani-
zada; encerramento do aterro sanitário Bandeirantes; revegetação do aterro sanitário Vila Alber-
tina e renovação de frota de veículos a cada 5 anos. a. Ativo fi nanceiro: A Companhia reconhe-
ce um ativo fi nanceiro à medida que tem o direito contratual incondicional de receber caixa ou ou-
tro ativo fi nanceiro do concedente pelo serviço de construção. O concedente tem pouca ou nenhu-
ma opção para evitar o pagamento. A receita reconhecida com relação à construção em 2019 re-
presenta o valor justo do serviço prestado na construção da infraestrutura para prestação dos ser-
viços. A receita, custo e lucro bruto no contrato de concessão em 2019 são como seguem:
 Receita de Custo de Lucro Margem
 Construção Construção Bruto de Lucro
 276 (276) - 0%
A Companhia registrou ativos fi nanceiros conforme detalhamento abaixo:
 2019 2018
Transbordo .......................................................................................................  11.266 13.683
Edifi cações .......................................................................................................  324 324
Benfeitorias .....................................................................................................  1.520 1.520
Conteineres ......................................................................................................  6.206 6.905
Centros de triagem ..........................................................................................  5.607 6.777
RSSS Unidade Treinamento ............................................................................  9.837 11.947
Transbordo Anhanguera ..................................................................................  3.662 3.475
Coleta Mecanizada .........................................................................................  71 71
 38.493 44.702
Circulante .........................................................................................................  5.824 5.824
Não circulante .................................................................................................  32.669 38.878
O ativo fi nanceiro no montante de R$38.493 em 2019 (R$44.702 em 2018) refere-se à infraestru-
tura que vem sendo construída ou adquirida pela Companhia e que será reversível ao Poder Con-
cedente, ao término do contrato de concessão. Conforme contrato, a Companhia vem sendo remu-
nerada por esses investimentos. 
26. Efeitos do COVID-19: Na data de emissão destas Demonstrações Financeiras, a Companhia 
avaliou os possíveis impactos do COVID-19 em seus negócios, e concluiu que nesse momento, 
não existem riscos substanciais que possam afetar o curso normal de suas operações.

  2019 2018
Lucro líquido do exercício ............................................................ 54.228  47.152
Total Resultado abrangente da Companhia......................... 54.228  47.152

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

 2019 2018
 Lucro líquido do exercício ..........................................................................  54.228  47.152
Itens que não afetam o caixa:
 Depreciação e amortização .......................................................................  17.795  13.942
 Baixa de imobilizado e intangível ..............................................................  583  56
 Ajustes de períodos anteriores..................................................................  641  -
 Encargos fi nanceiros sobre fi nanciamentos,
  empréstimos, debêntures e arrendamento ............................................  3.140  8.518
 ( Reversão ) / Provisão para conscientização da população ....................  (345) (580)
 Reversão de ativo fi nanceiro .....................................................................  6.396  5.134
 Correção de depósitos judiciais.................................................................  (791) (990)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa .........................................  -  (4.315)
 Baixa efetiva de títulos inadimplentes ......................................................  -  4.315
 Reconhecimento de crédito de PIS e de COFINS ......................................  (13.515) -
 Provisão para contingências ......................................................................  2.163  1.976
 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos .................  27.310  23.721
Aumento / Redução nos ativos operacionais:
 Títulos e valores mobiliários ......................................................................  (292) -
 Contas a receber ........................................................................................  44.221  (5.795)
 Impostos a recuperar .................................................................................  (2.265) 55
 Estoques .....................................................................................................  (1.155) (434)
 Outras contas a receber .............................................................................  (557) (537)
 Depósitos judiciais .....................................................................................  46  141
 Adiantamento a fornecedores ...................................................................  (8) 529
 Ativo fi nanceiro ..........................................................................................  -  (598)
Aumento nos passivos operacionais:
 Fornecedores e outras contas a pagar ......................................................  5.524  3.473
 Salários, benefícios e encargos sociais ....................................................  1.248  538
 Impostos, taxas e contribuições ................................................................  1.704  650
 Pagamento de contingências.....................................................................  (1.075) (1.630)
Caixa gerado pelas atividades operacionais ....................................  144.996  95.321
 Impostos pagos sobre o lucro ....................................................................  (24.577) (20.966)
 Arrendamento mercantil - juros pagos......................................................  (950) -
 Debêntures - juros pagos ...........................................................................  (2.352) (4.564)
 Empréstimos e fi nanciamentos - juros pagos ...........................................  (2.992) (6.875)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ......................  114.125  62.916
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Aquisições de imobilizado .........................................................................  (15.165) (8.062)
 Adição de intangível ..................................................................................  (83) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento..................  (15.248) (8.062)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
 Debêntures - pagamento principal ............................................................  (9.375) (11.500)
 Arrendamento mercantil - pagamento principal .......................................  (2.606) -
 Empréstimos e fi nanciamentos - captação ...............................................  22.114  5.604
 Empréstimos e fi nanciamentos - pagamento principal ............................  (25.760) (19.371)
 Dividendos pagos .......................................................................................  (42.000) (27.561)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento ...............  (57.627) (52.828)
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa ......  41.250  2.026
 Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício .............................  3.003  977
 Caixas e equivalentes de caixa no fi m do exercício .................................  44.253  3.003
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa ........  41.250  2.026

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações 
Financeiras da Logística Ambiental de São Paulo S.A. – LOGA referentes a 31 

de Dezembro de 2019 e 2018, acompanhadas das Notas Explicativas e Parecer dos Auditores In-
dependentes. As Demonstrações Financeiras em sua íntegra encontram-se à disposição no site da 
Companhia. I) A Empresa: O contrato de concessão fi rmado em 2004 entre a LOGA e a Prefeitura 
do Município de São Paulo completou seu décimo-quinto ano de desafi os, realizações e inovações. 
A concessionária é a responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação fi nal dos resíduos 
domiciliares e de serviços de saúde gerados nas regiões Norte e Oeste da cidade, por 20 anos. 
Atualmente as regiões Norte e Oeste contam com 4,5 milhões de habitantes, além de uma popu-
lação fl utuante estimada em mais 2 milhões de pessoas que trabalham, estudam, passam por 
atendimento de saúde e fazem negócios nessas regiões. II) Desempenho Operacional: para 
atender esta demanda a LOGA conta com mais de 2.300 colaboradores e cerca de 300 veículos 
especializados na coleta de resíduos porta-a-porta. São 1,6 milhão de domicílios e 20 mil estabe-
lecimentos de saúde coletados dia e noite em 876 bairros e 13 subprefeituras. Em 2019 foram 1,7 
milhão de toneladas coletadas, com 9,4 milhões de quilômetros percorridos pelas ruas e consumo 
de 8 milhões de litros de combustível. Na Estação de Transbordo Ponte Pequena foram transferidas 
1,5 milhões de toneladas de resíduos de caminhões de coleta para veículos com grande capacida-
de de carga, otimizando o fl uxo de resíduos até o aterro sanitário. Foi coletado e tratado cerca de 
25 mil toneladas de Resíduos de Saúde, seguindo os mais rígidos controles e padrões técnicos. A 
destinação fi nal de 1,7 milhão de tonelada ocorreu em um dos maiores e mais seguros aterros 
sanitários do mundo, alinhado ao compromisso da LOGA com o Meio Ambiente e a Qualidade dos 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

serviços. Os indicadores de produtividade da empresa continuam apresentando melhorias cons-
tantes, em razão dos esforços contínuos em treinamento, produtividade e segurança, além de 
inovações nos equipamentos e destacada gestão no controle operacional. III) Gestão de Pessoas: 
A LOGA busca continuamente a capacitação de seus colaboradores, desenvolvendo programas que 
visam o aprimoramento específi co no desempenho das suas atividades. O programa de estágio 
vem sendo renovado e continua promovendo oportunidades para estudantes no nível de graduação 
a ingressarem no mercado de trabalho e adquirirem experiência. Além programas destacados, a 
LOGA investe em ações que proporcionam reconhecimento aos colaboradores, como Você Tem 
Mais Valor, voltado à valorização dos colaboradores através do cumprimento dos procedimentos 
internos, segurança do trabalho e qualidade dos serviços. IV) Segurança, e Meio Ambiente: 
Com base nos preceitos da gestão integrada, a LOGA adota práticas e procedimentos para propor-
cionar aos seus colaboradores um ambiente seguro, investindo em ações e equipamentos que 
minimizem riscos à saúde e à segurança do trabalho. Comprometida com a preservação do meio 
ambiente, a LOGA cumpre com rigor a legislação aplicável a sua atividade, atuando com práticas 
preventivas para mitigar seus aspectos e impactos ambientais. V) Qualidade, Auditoria Interna 
e Gestão da Informação: Com a missão de assegurar o cumprimento do desdobramento dos 
objetivos estratégicos da Loga mediante o processo de auditoria, gestão de metas, documentos e 
planos de ação a LOGA mantém esses processos em apoio a Alta Direção via Governança Corpo-
rativa. De forma consistente é realizado defi nição de processos, padrões e procedimentos críticos 
para sustentação do negócio sendo certifi cada nas ISOs 9001 e 37001. Promove a cultura de exce-
lência e de consistência operacional, através da atuação no desenho, aplicação e governança dos 

programas de excelência que estimulam o cumprimento do padrões, processos e procedimentos 
críticos do negócio por meio de auditoria interna e externa. Suporta ainda as áreas de negócio na 
condução de projetos de melhoria para atingimento de resultado através da aplicação de metodo-
logia e ferramentas de solução de problemas assegurando a melhoria contínua dos serviços pres-
tados e a satisfação do cliente - Prefeitura do Município de São Paulo. VI) Responsabilidade 
Social: Em 2019 a Loga intensifi cou as atividades de conscientização, inclusive realizando o 
atendimento personalizado porta a porta, dando continuidade a vários projetos com a comunidade, 
além das ações de sensibilização já desenvolvidas com o público estudantil, que somaram cerca 
de 43 mil participantes. A empresa manteve o Projeto IAJA (Incubadora Ambiental Jovem & Ação) 
- realizado em parceria com a Sociedade Benfeitora do Jaguaré, que conscientizou mais de 1.300 
pessoas, entre crianças e adultos. Além disso, em 2019 a Loga realizou projetos via Lei de Incen-
tivo à Cultura, que contaram com um grande evento de sustentabilidade no Pavilhão do Ibirapuera, 
intitulado “Green Nation”, que deu acesso a 50.000 visitantes. Já entre os meses de junho e ou-
tubro, foi a vez das escolas e instituições de ensino serem contempladas com espetáculos de 
teatro sobre descarte correto e sustentabilidade. A peça “Por um Futuro Sustentável”, projeto que 
levou conscientização para as crianças do Agrupamento Noroeste da cidade de São Paulo benefi -
ciou 5.000 pessoas, em um total de 33 apresentações. O grande destaque do ano em conscienti-
zação foi o lançamento da Campanha Recicla Sampa que, a partir de comunicação integrada e 
utilizando personagem de destaque e plataformas digitais, abrangeu um público estimado de 11 
milhões de pessoas. Todas essas ações contribuíram para a formação teórica e prática dos muní-
cipes que aprenderam sobre o manejo responsável dos resíduos, visando uma sociedade mais 

sustentável e ciente da importância da gestão compartilhada por todos. Por fi m disponibiliza, ainda, 
canais de comunicação para seus stakeholders, para reclamações e sugestões, que contribuem 
com oportunidades de melhorias em seus processos e serviços. VII) Investimentos: Apesar do 
desequilíbrio econômico-fi nanceiro, a empresa vem honrando os compromissos contratuais. Em 
2019 foram adquiridos 30 veículos afi m de maximizar a qualidade operacional da empresa, totali-
zando investimento de aproximadamente R$ 15.000.000,00 milhões. VIII) Compliance: Ética e 
Integridade são compromissos inegociáveis na Loga, para os quais não há tolerância para desvios. 
Em 2019, a Loga colaborou com a construção e assinou o Pacto de Integridade do Setor de Limpe-
za Urbana, Resíduos Sólidos e Efl uentes, que reforça a atuação no tema a partir de uma visão se-
torial. As 5ª e 6ª Semanas de Integridade foram realizadas com atividades e treinamentos voltados 
para todos os públicos, para disseminação da cultura ética e promoção de bases sustentáveis nos 
negócios. Em novembro a Loga passou pela primeira auditoria de manutenção do seu Sistema de 
Gestão Antissuborno ISO 37001:17, sem não conformidades. Alinhados às melhores práticas globais, 
Código de Conduta e Procedimentos foram revisados e publicados. Como resultado, a Loga recebeu 
premiação do 1º Guia Exame de Compliance, por reconhecimento de suas boas práticas no Progra-
ma de Integridade. Agradecimentos: A Administração da Logística Ambiental de São Paulo S.A. 
- LOGA agradece a seus acionistas, clientes, parceiros comerciais, fornecedores e instituições fi -
nanceiras pela confi ança depositada. De forma especial expressa seu reconhecimento e agradeci-
mento a seus colaboradores pelo comprometimento e contribuição na busca constante da qualida-
de de nossos serviços. Todas as conquistas de 2019 só foram possíveis pelo incansável trabalho 
dos mais de 2.300 colaboradores da Companhia.                                                   A Administração

A DIRETORIA

“As demonstrações fi nanceiras e as notas explicativas em sua íntegra, juntamente com o parecer, 
encontram-se à disposição na sede da companhia e no website: www.loga.com.br.”

Marcio Aparecido Utrila - Contador - CRC 1SP235229/O-2
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Matéria de capa

“A prioridade 
será investir 

em tecnologias 
de melhoria de 

desempenho 
operacional, 

que garantam 
visibilidade 

com redução 
de custos, mais 
produtividade, 

velocidade, 
precisão e menos 
trabalho manual.

São Paulo, sexta-feira, 26 de junho de 20206

Freepik

George Millard (*)

Não podemos deixar de fora um passo crucial: a execução. 
Extrair os melhores resultados da tecnologia, com a 
execução e implementação de uma estratégia escolhida, 

é o verdadeiro desafio da maioria das empresas. Assim, a tríade 
tecnologia, estratégia e execução devem andar juntas. Caso con-
trário, são apenas sonhos. Então, como “brick & mortar” virou 
“brick & mobile”? Como era inevitável, a tecnologia achou seu 
lugar ao sol. À medida que nos tornamos cada vez mais depen-
dentes e conectados aos nossos telefones celulares, queremos 
que eles façam tudo.

Aqui é onde as coisas se complicam um pouco. Como obter o 
"toque humano" na experiência digital? Como dar o salto para 
transformar a experiência digital, a experiência do cliente na 
“jornada do consumidor” em um ecossistema digital? Às vezes 
é óbvio fazer uma compra com apenas um clique para realizar 
o pagamento pelo smartphone. Outras vezes é mais complicado 
porque requer o acúmulo de muitas informações do cliente, da 
empresa, do canal, dos processos envolvidos e dos produtos e 
marcas. 

Para tornar a “jornada do consumidor” uma experiência agra-
dável, muita tecnologia entra em campo. Primeiro capturar as 
informações do ambiente e dos produtos/marcas com sensores 
como RFID, BLE, NFC, por exemplo. Depois os dados do cliente, 
por meio de vários sistemas que integram experiências anteriores 
de compras e que, na sequência, usam muitas análises de dados 
e inteligência artificial para entender tudo isso. A tarefa não é 
fácil, pois muitas tecnologias, processos e informações devem 
ser integrados para fazerem sentido, serem confiáveis e agregar 
valor ao cliente e aos varejistas.

Muitos varejistas ficam na dúvida sobre quais tecnologias 
adotar, afinal elas não são o “negócio principal” para eles. Se eu 
tenho uma loja de calçados, vende-los não é o meu negócio? Não 
deveria ser assim? É uma pergunta justa. Boas soluções tecnoló-
gicas não são baratas e seguir o caminho errado pode sair bem 
caro e trazer poucos resultados. Um bom caminho é estudar o 
que existe no mercado, entender bem as propostas de valor e, 
após escolher sua estratégia digital, implementar em etapas. O 
“bom é inimigo do ótimo”: é melhor fazer algo, mesmo que não 
seja perfeito, do que nada. 

Comece com um Produto Mínimo Viável (MVP), um piloto. 
Comece com um pequeno, teste e corrija, ao longo do caminho, o 
que não for bom o suficiente. Lembre-se de definir métricas e um 
cronograma para poder seguir em frente e colher os benefícios 
de uma implementação em grande escala, assim que estiver con-
fiante. Caso contrário, pilotar é uma perda de tempo e dinheiro.

Mas como fazer tudo isso em tempos de Covid-19? - O 
CEO de uma grande fabricante/varejista me disse recentemente: 
“A pandemia não é uma lançadora de eventos, é uma ACELE-

A tecnologia tem sido o principal impulsionador de negócios e da economia nos últimos anos e será cada vez mais. Em 2010, das cinco maiores empresas 
nos EUA, três eram tradicionais e duas de tecnologia. Em 2019, as cinco maiores são de tecnologia. Na China, três em cada cinco são de tecnologia, 

sendo que em 2010 não havia nenhuma do setor entre as dez maiores. Tecnologia é fundamental, mas não resolve sozinha se não houver 
uma estratégia contínua, que mostre o caminho das melhores oportunidades para agregar valor. 

RADORA DE AGENDA”. Mais motivos para avançar. E quais são 
os desafios do varejo inteligente ou “smart retail”? Consultores 
e especialistas em varejo têm falado muito sobre o omnichannel 
como “O” caminho a seguir, especialmente para varejistas com 
muitas lojas físicas (brick & mortar), como estratégia de defesa 
contra as “Amazons” do mundo digital.  Ou seja, aproveite os dois 
mundos, físico e virtual, para obter vantagem competitiva sobre 
os players puros de internet. Eu concordo em parte.

Anywhere-Anyone - “Comércio em qualquer lugar - qualquer 
pessoa” é mais aderente a um futuro em que o consumidor é no-
vamente o rei e o centro. Nessa linha, a jornada do consumidor 
deve ser também uma jornada confortável. Cada vez mais, os 
varejistas serão incentivados a adicionar serviços e não apenas 
vender um produto. Assim, o foco tende a mudar de Produtos e 
Marcas para Experiência e Canais.

As lojas físicas sempre podem ajudar com a User Experience 
(UX), usando lojas conceito, mas os varejistas devem se preocupar 
não apenas com marketing. Eles devem aproveitar a oportunidade 
de coletar o maior volume de informações, em tempo real, para 
antecipar as necessidades do cliente. Novamente são as ferra-
mentas de “analytics” trabalhando em conjunto com sensores de 
IoT, como RFID, para desempenhar papéis importantes.

Outro desafio é a logística. O Coronavírus fez uma longa 
lista de varejistas sofrer com rupturas de estoque. Uma resposta 
pode ser um inventário maior, com custos de capital associados, 
ou uma cadeia de suprimentos mais longa, porém mais inteligen-
te, o que significaria considerar uma integração mais vertical. 
Cadeias de suprimentos mais longas e integração vertical devem 
aumentar a necessidade de cadeias de suprimentos inteligentes. 
Isso significa visibilidade em toda a cadeia.

Alguns fabricantes de vestuário, por exemplo, perceberam que 
lidar diretamente com os clientes finais é mais lucrativo, já que 
não dependem de um intermediário (varejista). Mais fabricantes 
se integrarão verticalmente e lançarão suas próprias lojas e market 

places. Esse movimento deve aumentar os riscos e, também, os 
custos, mas os retornos tendem a ser maiores. 

A tecnologia, por meio da automação e melhoria de processos, 
deve desempenhar um papel importante para reduzir custos, 
aumentar o controle e otimizar o desempenho da cadeia de supri-
mentos. Tecnologias-chave como RFID, IA, Analytics devem ser 
cada vez mais adotadas, pois o foco deve estar na integração da 
cadeia de suprimentos e não tratar lojas físicas separadas das on-
-line, com processos e inventários separados. Sistemas e processos 
devem ser integrados para otimizar recursos e reduzir custos.

Lógica reversa - Com a ex-
pansão do comércio eletrônico, 
as plataformas de e-commerce 
e as compras diretas on-line 
reforçam sua posição domi-
nante adquirida em tempos de 
distanciamento social. Como 
consequência, perdemos aque-
la oportunidade de tocar e sen-
tir os produtos nas mãos.  Uma 
desvantagem disso é que o va-
rejo de moda, principalmente, 
pode começar a ter uma taxa de 
retorno muito mais alta do que 
nas lojas físicas, especialmente 
no setor de calçados. 

A cadeia de suprimentos deve 
se preparar para esse aumento 
nas devoluções com otimização/
automação de processos e logís-
tica reversa aprimorada. Feito 
com cuidado e respeitando o 
seu cliente, a experiência (UX) 
não deveria sofrer. As pessoas 
podem continuar ter uma ótima 
experiência de compra, mesmo que precisem devolver um item, 
desde que estejam bem informadas sobre o processo, que as 
previsões de entrega não são muito longas e que o retorno do 
dinheiro está disponível, se desejado.

Em 2020, a OMC prevê uma queda de 10 a 32% no comércio 
mundial. O PIB deverá encolher em torno de 3 a 5%. Para os EUA: 
-4%, Brasil: -5%, UE: -7%., China; + 1%. No curto/médio prazo, 
a Covid-19 sinaliza tempos difíceis à frente; por isso, o foco no 
fluxo de caixa deve ser prioridade não apenas para o varejo, mas 
para todas as empresas. Como sempre “cash is king”, este ano 
mais do que nunca. No final das contas, os varejistas precisam 
ter lucro ou não sobrevivem. 

Por mais interessantes que sejam as novidades tecnológicas 
do “balcão para a frente”, fornecendo muitas informações, como 
reconhecimento de padrões do cliente e análises comportamen-
tais para antecipar tendências e manter o cliente interessado, 
os processos e atividades “atrás do balcão” serão ainda mais 
cruciais para manter as margens, especialmente em mercados 
de vendas retraídas.

Nesse sentido, a prioridade será investir em tecnologias de 
melhoria de desempenho operacional, que garantam visibilidade 
com redução de custos, mais produtividade, velocidade, precisão 
e menos trabalho manual. A cadeia de suprimentos deverá ser 
ajustada e inteligente para que se tenha visibilidade de toda 
cadeia de suprimentos. Isso fará toda a diferença e resultará em 
vantagem competitiva. 

O Walmart demonstrou, por muito tempo, a importância de 
operações eficientes. Aliás, nesses tempos de crise, a estratégia 
de integração on e offline da Walmart tem se provado correta, com 
suas ações subindo, mesmo no meio da pandemia. A boa notícia 
é que as novas tecnologias estão cada vez mais acessíveis. Até 
pequenos varejistas podem implantar boas soluções como análises 
de dados com BI e analytics; visibilidade, acurácia, controle com 
RFID, automação e produtividade com IA. 

Neste momento, a dica é se concentrar no aumento da produti-
vidade, melhor performance operacional, fazendo mais com me-
nos. Operações otimizadas e cadeias de suprimentos inteligentes 
estão entre as estratégias vencedoras para os próximos dois anos.

(*) - Engenheiro mecânico formado pela FEI e MSc pela 
London Business School – Sloan Programme, é 

CEO da Mozaiko, empresa do Grupo Stefanini.
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração Realizada em 27 de Março de 2020.

01 - Data, Hora e Local da Reunião: Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte, às treze horas, por 
meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. 
(“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram 
presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, Olga 
Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale e Antônio Mourão Guimarães Neto. Ausente o Conselheiro 
Sandoval Martins Pereira. 03 - Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Annes 
Guimarães, que escolheu o Sr. Marco Antonio Antunes para secretariá-lo. 04 - Ordem do Dia: Exame e discussão 
sobre (i) as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos 
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) a proposta da 
administração para a destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 
e (iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 05 - Deliberações: Instalada a reunião, após a 
análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições: 5.1. Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019, conforme publicados no jornal “Empresas e Negócios” em sua edição de 14 de fevereiro de 2020 e no Diário 
Ofi cial do Estado de São Paulo, em sua edição de 14 de fevereiro de 2020, os quais deverão ser submetidos à 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia; 5.2. Aprovar a proposta da administração para a destinação dos 
resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, que deverá ser submetida à 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do Manual para Participação na Assembleia Geral Ordinária a 
ser divulgado em 30 de março de 2020 nos websites de relações com investidores da Companhia (www.bancobmg.
com.br/ri), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.
br). 5.3. Convocar, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia, que deliberará acerca das seguintes matérias objeto da ordem do dia: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da 
Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social fi ndo em 31 de 
dezembro de 2019; (ii) examinar, discutir e votar a destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e ratifi car o pagamento de juros sobre o capital próprio para os 
acionistas da Companhia; e (iii) defi nir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da 
Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) fi xar a remuneração anual e 
global dos administradores da Companhia. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por 
todos os presentes, passando a constar do livro próprio. São Paulo, 27 de março de 2020. Ricardo Annes Guimarães, 
Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José 
Eduardo Gouveia Dominicale. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da mesa; Marco Antonio Antunes - 
Secretário da mesa. JUCESP nº 166.713/20-0 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração Realizada em 18 de Março de 2020

1 - Data, Hora e Local: Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sede da 
Companhia, situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 2 - Convocação 
e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ana Karina Bortoni Dias, 
Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José 
Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães. Ausente o Conselheiro Sandoval Martins Pereira. 3 - Com-
posição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Karina Bortoni Dias e secretariados pela Sra. Deise 
Peixoto Domingues. 4 - Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o cancelamento de 11.981.100 (onze milhões, novecen-
tos e oitenta e um mil e cem) de ações preferenciais de emissão da Companhia mantidas em tesouraria; (ii) o encer-
ramento, a partir da presente data, por antecipação, do programa de recompra aprovado por este Conselho de Admi-
nistração, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2019 (“Programa de Recompra 2019”); (iii) a aprovação de 
novo programa de recompra de ações; (iv) a proposta da administração para o Plano de Incentivo de Longo Prazo da 
Companhia; e (v) a autorização para que a diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias para imple-
mentar as deliberações aprovadas nesta reunião. 5 - Deliberações: Os Conselheiros presentes apreciaram a matéria 
constante da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o que segue: (i) Aprovar o cancela-
mento de 11.981.100 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil e cem) de ações preferenciais de emissão da Com-
panhia mantidas em tesouraria (“Ações”), sem redução do valor do capital social da Companhia, nos termos do artigo 
24, ‘z’ do Estatuto Social da Companhia; (ii) Registrar que as Ações foram adquiridas pela Companhia por meio do Pro-
grama de Recompra 2019 e consoante Instrução CVM nº 567, de 18 de setembro de 2015 (“ICVM 567”); (iii) Regis-
trar que, em função do cancelamento das Ações, o capital social da Companhia, no valor de R$ 3.742.570.620,89 (três 
bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove cen-
tavos) passará a ser dividido em 591.474.531 (quinhentos e noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e quatro 
mil, quinhentos e trinta e um) ações escriturais e sem valor nominal, sendo 400.007.354 (quatrocentos milhões, sete 
mil, trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 191.467.177 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e 
sessenta e sete mil e cento e setenta e sete) ações preferenciais. A consequente alteração estatutária será deliberada 
na próxima Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; (iv) Aprovar o encerramento, a partir da presente data, por 
antecipação, do Programa de Recompra 2019. (v) Aprovar um novo programa de recompra de ações da Companhia, 
autorizando a aquisição de até 10.700.112 (dez milhões, setecentos mil e cento e doze) de ações preferenciais, escri-
turais e sem valor nominal de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação 
no mercado, nos termos ao artigo 30 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e da ICVM 567; (vi) 
Registrar que as informações sobre o novo programa de recompra de ações da Companhia, aprovado nos termos do 
item 5.5 acima, constam do Anexo I desta ata; (vii) Aprovar a proposta da administração para o Plano de Incentivo de 
Longo Prazo, que estabelece os termos e condições gerais para o pagamento de remuneração variável diferida aos ad-
ministradores e empregados estratégicos da Companhia, nos termos das informações constantes no Anexo II e da mi-
nuta constante no Anexo III. O referido Plano de Incentivo de Longo Prazo deverá ser submetido para aprovação dos 
acionistas da Companhia na próxima Assembleia Geral; (viii) Autorizar a Diretoria da Companhia adotar todas as pro-
vidências e praticar todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas nesta reunião. 6 - Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou 
a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. São 
Paulo, 18 de março de 2020. Ana Karina Bortoni Dias, Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio 
Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. Ana 
Karina Bortoni Dias - Presidente da mesa; Deise Peixoto Domingues - Secretária da mesa.JUCESP nº 
166.344/20-5 em 26.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

Balanços patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de dezembro - (Em Reais) Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12 - (Em Reais)

APB APB APB APB APB AUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃO S/A S/A S/A S/A S/A
CNPJ: 01.566.137/0001-70
Demonstração Financeira

Ativo Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2019          2018            2019           2018
reapre- reapre-
sentado sentado

Ativo Circulante   3.144.960   2.308.091   50.024.353  43.135.738
Caixa e Equivalentes
  de Caixa 3 320.351 1.537.522 11.986.914 7.791.736
Contas a Receber 4 90.504 66.776 9.209.424 12.227.435
Estoques 5 1.683.071 212.052 18.203.351 14.264.177
Tributos a Recuperar 6 1.039.595 479.129 6.516.029 5.290.010
Adiantamentos
  a Fornecedores 1.258 - 3.736.044 3.015.843
Créditos Diversos 10.181 12.612 372.591 546.537
Ativo não Circulante 54.364.561 49.880.021   56.580.797  58.409.977
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
  em Controladas 7 49.272.945 44.184.643 - -
Crédito com Partes
  Relacionadas 8 5.000.000 5.000.000 - -
Depósitos e Cauções 9.514 9.514 9.514 9.514
Investimentos em
  Outras Companhias - 565.661 - 565.661
Outros Créditos - - 203.731 176.355
Imobilizado Líquido 9 82.102 120.203 10.485.432 12.293.238
Intangível 9               -               -   45.882.120  45.365.209
Total do Ativo 57.509.521 52.188.112 106.605.150 101.545.715

Passivo e Controladora Consolidado
  Patrimônio Líquido                  (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2019          2018            2019           2018
reapre- reapre-
sentado sentado

Passivo Circulante     746.349     204.396   28.626.694  26.129.133
Fornecedores 292.630 32.585 3.459.116 3.562.498
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - 496.814 5.853.982
Obrigações
  Trabalhistas 12 46.534 47.117 1.085.151 998.328
Obrigações
  Tributárias 10 41.305 59.266 2.195.572 2.449.006
Provisões
  Trabalhistas 13 68.407 63.189 2.808.082 2.271.947
Outras Obrigações - 2.239 1.895.593 11.638
Adiantamento de Clientes 297.473 - 16.686.366 10.981.734
Passivo não Circulante       34.716   2.521.323   21.250.000  25.954.189
Fornecedores - - 936.001 1.517.350
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - - 496.814
Impostos Diferidos 19 4.877 4.031 14.347.213 14.563.748
Débitos com Partes
  Relacionadas 14 29.839 2.517.292 4.329.839 7.517.292
Provisões para
  Contingências 15 - - 85.740 73.137
Provisão para Perdas
  nos Investimentos - - 1.551.207 1.785.848
Patrimônio Líquido 56.728.456 49.462.393   56.728.456  49.462.393
Capital Social 16 3.760.810 3.760.810 3.760.810 3.760.810
Ajuste de Avaliação
  Patrimonial 27.162.743 28.196.404 27.162.743 28.196.404
Reserva Legal 619.555 208.552 619.555 208.552
Reserva de Lucros 17 25.185.348 17.296.627   25.185.348  17.296.627
Total do Passivo e
  Patrimônio Líquido 57.509.521 52.188.112 106.605.150 101.545.715

se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem,
baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decreta-
das até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Os ativos e
passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de
compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a im-
posto de renda lançado pela mesma autoridade tributária sobre a mesma
entidade sujeita à tributação. 2.2.13. Valor Recuperável de Ativos Não Fi-
nanceiros (Impairment): O imobilizado e outros ativos não circulantes de-
vem ser submetidos ao teste de recuperabilidade para se identificar eventu-
ais perdas por “Impairment” anualmente ou quando eventos ou alterações
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
A perda por “Impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor
contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço
líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação do
“Impairment”, os ativos são agrupados em níveis mais baixos para os quais
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidade Geradoras
de Caixas - UGC). 2.2.14. Mudança nas Políticas Contábeis e Divulgações
- Novos Pronunciamentos Contábeis: CPC 47 - Receita de Contrato com
Cliente, corresponde ao IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers.
Essa norma apresentada na Resolução do Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC) e das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) Técnica Geral
(TG) 47 entrou em vigor a partir de janeiro de 2018. CPC 48 - Instrumentos
Financeiros corresponde ao IFRS 9 - Financial Instruments. Essa norma
apresentada na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e
das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) Técnica Geral (TG) 48 entrou
em vigor a partir de janeiro de 2018. A partir da adoção dessa norma, houve
mudança no reconhecimento da metodologia e cálculo de Provisões para
Devedores Duvidosos (PDD). Anteriormente era relacionado a créditos duvi-
dosos e agora passa a ser relacionado a um conceito mais amplo de ativos
financeiros. Os ativos financeiros também estarão relacionados a eventuais
dificuldades relacionadas com sua recuperação de crédito e o CPC 48 deter-
minará a forma de mensuração e reconhecimentos dessas questões. IFRS
16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil. Essa norma subs-
tituiu o CPC 06(R1) / IAS 17 - Operações de arrendamento mercantil, elimina
a distinção entre arrendamentos operacionais e arrendamentos financeiros a
partir de 1º/01/2019; exige o reconhecimento de um ativo (o direito de usar o
item arrendado) e de um passivo financeiro relativo aos pagamentos de alu-
guéis futuros descontados a valor presente para praticamente todos os con-
tratos de arrendamento. Despesas com arrendamento operacional são subs-
tituídas por despesas de depreciação relacionadas ao direito de uso e des-
pesas de juros relacionadas ao passivo de arrendamento. A empresa obser-
vou as mudanças trazidas e procedeu com adoção ao CPC 47 - Receitas de
Contrato com Cliente e CPC 48 Instrumentos Financeiros. No tocante ao
IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil não há opera-
ções relevantes na sua aplicação no Balanço Patrimonial de 31/12/2019.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Caixa 1.257 1.377 8.769 6.444
Banco Conta Movimento 132.426 319.524 5.239.277 2.766.276
Aplicações Financeiras 186.668 1.216.621 6.738.868 5.019.016
Total 320.351 1.537.522 11.986.914 7.791.736
4. Contas a Receber               Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Clientes Nacionais 382.045 358.317 5.941.997 11.455.486
Clientes do Exterior - - 3.840.996 1.385.943
(-) Provisão para
  Devedores Duvidosos (291.541) (291.541) (573.569) (613.994)
Total 90.504 66.776 9.209.424 12.227.435
5. Estoques               Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Produção no
  Estabelecimento 1.450.877 92.547 15.089.948 11.745.760
Material de Revenda - Filial - - - 158.508
Estoque Industrial 13.810 - 310.331 -
Estoque De/Em terceiros 5.424 5.424 2.235.816 2.007.874
Mercadorias Importadas 212.960 114.081 567.256 352.035
Total 1.683.071 212.052 18.203.351 14.264.177
6. Tributos a Recuperar               Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Imposto de Renda 175.868 190.169 306.333 1.230.264
Contribuição Social 104.983 113.733 784.493 466.934
ICMS a Compensar 405.257 30.668 832.703 396.271
IPI a Compensar 111.922 222 942.961 320.789
IRRF Aplicações Financeiras 66.772 65.283 1.369.071 698.565
PIS a Recuperar 8.891 652 22.629 14.742
COFINS a Recuperar 40.597 3.008 104.058 68.036
CSLL Retida sobre Serviços 39.960 22.952 286.387 259.918
Outros Impostos a Recuperar 53.674 52.442 1.835.723 52.441
Impostos Federais a Restituir 31.671 - 31.671 1.782.050
Total 1.039.595 479.129 6.516.029 5.290.010
7. Investimentos em Controladas. Controlada         2019         2018
Prodata Mobility do Brasil 49.272.945 44.184.643
Total 49.272.945 44.184.643
Participação Controlada Prodata Mobility Brasil S/A

        2019         2018
Patrimônio Líquido da Controlada 49.272.945 44.184.643
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Valor do Investimento 49.272.945 44.184.643
Lucro líquido do Exercício 5.088.302 2.111.266
Resultado de Equivalência Patrimonial 5.088.302 2.111.266
8. Créditos com Pessoas Ligadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Dividendos a Receber 5.000.000 5.000.000 - -
Total 5.000.000 5.000.000 - -
9. Imobilizado líquido                                              Controladora (R$)

                                              2019          2018
Imobi- Imobi-

VUER Depre- lizado lizado
Descrição   Anos        Custo        ciação      Líquido      Líquido
Máquinas
  Equipamentos 9 34.406 (16.209) 18.197 21.676
Móveis e
  Utensílios 5 a 15 14.770 (8.754) 6.016 6.845
Equipamentos
  Informática 3 a 6 229.693 (171.804) 57.889 91.682
Total  278.869 (196.767) 82.102 120.203

                                              Consolidado (R$)
                                              2019          2018

Imobi- Imobi-
VUER Depre- lizado lizado

Descrição   Anos        Custo       ciação      Líquido      Líquido
Imóveis 20 6.326.488 (2.196.574) 4.129.914 4.430.462
Instalações 8 a 10 3.890 (353) 3.537 780
Benfeitorias Imóveis
  de Terceiros 10 155.600 (90.866) 64.734 104.124
Máquinas
  Equipamentos 2 a 13 3.064.546 (2.223.506) 841.040 1.009.530
Móveis e Utensílios 10 1.460.651 (526.406) 934.245 635.063
Veículos 8 a 10 564.444 (220.885) 343.559 396.762
Equipamentos
  Informática 1 a 11 4.932.141 (3.527.678) 1.404.463 1.855.664
Equipamentos em
  Poder Terceiros 5 23.681.212 (20.917.272) 2.763.940 3.860.853
Imobilizado 40.188.972 (29.703.540) 10.485.432 12.293.238
Intangível 1 a 6 53.747.771 (7.865.651) 45.882.120 45.365.209
Total 93.936.743 (37.569.191) 56.367.552 57.658.447
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27
e na Resolução CFC n°1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação sobre
a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade
para Investimento, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo
de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depre-
ciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa de
utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem
como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores
com ativos semelhantes e com base em avaliações realizadas por avaliado-
res independentes externos, concomitantemente apurou o valor justo des-
ses ativos para a determinação do custo atribuído e concluiu também o le-
vantamento patrimonial físico destes ativos. No caso dos Softwares a em-
presa optou mensurar o valor justo com base em avaliações realizadas por
avaliadores independentes externos, utilizando como técnica valor presente

de fluxos de caixa futuros esperado para estes ativos. A controlada Prodata
Mobility S.A possui o montante de R$ 45.882.120 de ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida denominados “Software Prodata”.
Conforme a NBC TG 01 (R2) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a
Empresa deve testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável
de um ativo intangível com vida útil indefinida. A Empresa contratou a
“Macadar Avaliações” a qual emitiu o laudo na data de 30/07/2019 no valor de
R$ 51.842.000. Em 2019 a controlada Prodata Mobility S.A realizou uma re-
visão no controle dos bens patrimoniais, visando correção e regularização
dos custos originais dos bens em exercícios anteriores, com distorção nos
cálculos e registros da depreciação. O reflexo desta correção relativa a anos
anteriores, está registrado no Patrimônio Líquido, como Ajustes de Exercíci-
os Anteriores - correção de erros, no valor de R$ 783.170. A empresa tratou
estes ajustes como correção de erro conforme prevê a Resolução CFC nº
1.179/09 que aprova a NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estima-
tiva e Retificação de Erro, portanto as informações comparativas relativas
ao exercício encerrado em 31/12/2018 estão sendo reapresentadas.
10. Obrigações Tributárias

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
IRPJ a Pagar - - 384.724 -
CSLL a Pagar - - 30.323 -
ICMS a Recolher 11.761 8.091 505.812 603.325
IPI a Pagar 5.709 3.608 77.297 571.674
ISS a Pagar 10.966 10.600 277.869 204.929
PIS a Pagar 435 4.347 141.482 125.168
COFINS a Pagar 11.269 30.746 661.991 662.050
IRRF sobre Serviços
  de Terceiros - 1.105 - 1.105
INSS sobre Serviços
  de Terceiros - 462 - 462
Parcelamentos - - - 161.992
Outros Impostos a Recolher - - 114.909 117.994
PIS/COFINS/CSLL
  sobre Serviços 1.165 307 1.165 307
Total 41.305 59.266 2.195.572 2.449.006
11. Empréstimos               Controladora                Consolidado
  e Financiamentos          2019          2018          2019          2018
Finame - - 485.801 5.829.611
Leasing - - 11.013 24.371
Passivo Circulante - - 496.814 5.853.982
Finame - - - 485.800
Leasing - - - 11.014
Passivo Não Circulante - - - 496.814
Total - - 496.814 6.350.796
12. Obrigações Trabalhistas Obrigações Trabalhistas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Salários a Pagar 588 - 2.266 911
Empréstimos Consignados 4.377 3.346 69.938 46.115
INSS a Pagar 25.721 27.292 549.240 523.477
FGTS a Pagar 4.599 5.053 185.293 165.564
IRRF de Funcionários 11.248 11.394 274.320 255.153
Imposto Sindical - - 2.041 4.539
Contribuição Assistencial - 31 2.052 2.570
Total 46.534 47.117 1.085.151 998.328
13. Provisões Trabalhistas Obrigações Trabalhistas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Provisão para Férias
  e Encargos 68.407 63.189 2.808.082 2.250.600
Provisão para 13º e Encargos - - - 21.346
Total 68.407 63.189 2.808.082 2.271.947
14. Partes Relacionadas Créditos de Partes Relacionadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Lucros Distribuídos - - 4.300.000 5.000.000
Prodata Mobility Brasil 29.839 - 29.839 -
Union Temporal - 2.517.292 - 2.517.292
Total 29.839 2.517.292 4.329.839 7.517.292
15. Provisão para Contingências: A Companhia possui processos em anda-
mento de natureza trabalhista, as respectivas provisões para contingências,
são constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos
para os processos cuja probabilidade de perda for considerada como prová-
vel. Em 2019 foi contabilizado na conta de provisões para contingencias tra-
balhistas e fiscais a pagar o montante de R$ 85.740 relativo a ações com
perda provável na Prodata Mobility Brasil S.A., já iniciados os processos de
liquidações. Dos processos em curso, cuja avaliação dos assessores jurídi-
cos aponta como probabilidade de perda possível na Prodata Mobility Brasil
S.A., a Companhia tem a seguinte estimativa:
Natureza            R$
Trabalhista 2.134.851
Tributária 100.000
Total 2.234.851
16. Patrimônio Líquido: Capital social: Após aprovação do Instrumento de
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Prodata
Mobility pela APB Automação S.A. o capital social da APB foi aumentado em
R$ 3.693.500,00, em razão da contribuição de 1.516.000 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da Prodata, detidas por seus
Acionistas, com valor patrimonial contábil apurado no Laudo de Avalia-
ção. Assim o capital social da Automação passou de R$ 67.260,00 para
R$ 3.760.810,00. O aumento de capital então aprovado implicou na emissão
de 3.693.550 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal de emissão
da Automação, passando o capital social da Automação, depois do referido
aumento a ser dividido 3.760.810 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. 17. Reserva de Lucros: Formado pela soma dos saldos do resul-
tado do ano com os resultados apurados em períodos anteriores, conforme
demonstrado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. Os
lucros registrados nesta conta contábil encontram-se livres de impostos.
18. Valor Recuperável de ativos - Impairment: Os ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida, como o “Software Prodata”, na con-
trolada Prodata Mobility do Brasil S.A, não estão sujeitos à amortização e de
acordo com a NBC TG 01 (R2) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos,
devem ser testados no mínimo anualmente, sendo reduzidos ao seu valor
recuperável quando aplicável. O imobilizado e outros ativos não circulantes
são submetidos ao teste de recuperabilidade para se identificar eventuais
perdas por “Impairment” anualmente ou quando eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. A
perda por “Impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor contábil
do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido
de venda e o valor em uso de um ativo.
19.Tributos sobre o Lucro               Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Passivo Circulante
Provisão IRPJ - - 384.724 -
Provisão CSLL - - 30.323 -
Total Passivo Circulante - - 415.047 -
Passivo Não Circulante
Impostos Diferidos
  - Custo Atribuído 3.586 2.964 10.549.421 14.436.035
Impostos Diferidos
  - Revisão Vida útil 1.291 1.067 3.797.792 127.713
Total Passivo Não Circulante 4.877 4.031 14.347.213 14.563.748
Provisão Resultado
IRPJ/CSSL Corrente (219.011) - (2.878.453) (667.249)
IRPJ/CSSL Diferidos (845) (797) 216.536 700.607
20. Evento Subsequente: As demonstrações foram autorizadas para
emissão pelo Conselho de Administração da Companhia, em 19/03/2020.
Em 31/12/2019 a Organização Mundial de Saúde, emitiu um alerta para
uma nova doença causada pelo novo vírus Coronavírus, altamente
transmissível e de propagação global, e em 11 de março de 2020, foi de-
clarada pandemia do novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saú-
de. Esse evento acabou afetando a economia mundial, e embora acredita-
mos não ser ainda possível mensurar os efeitos econômicos decorrentes
da propagação do Coronavírus, certamente poderá gerar impactos que de-
vem ser refletidos, em alguma extensão, nos demonstrativos contábeis e
financeiros da Companhia.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)
Ajuste de

Capital Reserva Avaliação Reserva Lucros  Patrimônio Resultado
     Social     Legal Patrimonial    de Lucros Acumulados      Líquido Abrangente

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 3.760.810  174.911  28.888.500   15.407.658                 - 48.231.879   3.385.289
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (862.438) - 862.438 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (734) - 734 - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 253 - (253) - -
Lucro do Exercício - - - - 1.455.995 1.455.995 672.824
Ajuste variação cambial - Controlada Exterior - - 170.823 - - 170.823 170.823
Constituição Reserva Legal - 33.641 - - (33.641) - -
Constituição da Reserva de Lucros - - - 2.285.273 (2.285.273) - -
Resultado Abrangente Total - 33.641 (692.096) 2.285.273 - 1.626.818 843.647
Distribuição de Lucro - - - (396.304) - (396.304) -
Transações de Capital com os Sócios - - - (396.304) - (396.304) -
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 (Reapresentado) 3.760.810  208.552  28.196.404   17.296.627                 - 49.462.393   4.228.936
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (862.437) - 862.437 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (608) - 608 - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 207 - (207) - -
Lucro do Exercício - - - - 8.220.057 8.220.057 8.220.057
Reflexo Ajuste de Exercicio Anteriores Controlada - - - - (783.171) - -
Ajuste variação cambial - Controlada Exterior - - (170.823) - - (170.823) (170.823)
Constituição Reserva Legal - 411.003 - - (411.003) - -
Constituição da Reserva de Lucros - - - 7.888.721 (7.888.721) - -
Resultado Abrangente Total - 411.003 (1.033.661) 7.888.721 - 7.266.063 7.266.063
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - -
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 3.760.810  619.555  27.162.743   25.185.348                 - 56.728.456  11.494.999

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de dezembro - (Em Reais)

Controladora Consolidado
                (BR GAAP)            (BR GAAP/IFRS)
        2019         2018          2019          2018

Das atividades reapre- reapre-
  operacionais sentado sentado
Lucro líquido antes
  dos impostos  8.220.057  1.455.995   8.220.057   1.455.995
Ajustes para conciliar o resultado
  pelas atividades operacionais:
Depreciações
  e amortizações 41.196 27.334 6.741.038 5.870.716
Venda do Imobilizado - - 276.828 -
Reflexo Ajuste de Exercicio
  Anteriores Controlada (783.171) - - -
Resultado Equivalência
  Patrimonial (5.088.302) (2.111.266) - -
Ajuste variação cambial
  - Controlada Exterior (170.823) - (170.823) 170.823
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber (23.728) 70.422 3.018.011 (4.102.824)
Estoques (1.471.019) (97.566) (3.939.174) (80.539)
Tributos a recuperar (560.466) 45.503 (1.226.019) (535.609)
Créditos diversos (1.258) 48.963 173.946 283.784
Adiantamentos diversos 2.431 - (720.201) (2.293.240)
Outros débitos
  - Empresas coligadas - 400.571 - -
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores 260.045 (32.880) (684.731) 69.820
Obrigações trabalhistas
  e tributárias (13.326) 13.349 369.524 1.560.097
Provisões para
  Contingências - (24.539) 12.603 48.598
Outros passivos (2.239) - 1.883.955 (38.176)
Impostos Diferidos 846 797 (216.535) (700.714)
Adiantamento de Clientes    297.473               -   5.704.632   9.003.621
Caixa líquido das atividades
  operacionais     707.716    (203.317)  19.443.111 10.712.352
Fluxo de caixa das
  atividades de investimento
Acréscimo de
  investimentos 565.661 798.109 538.285 451.302
Acréscimo de Intangivel - - (2.935.920) (1.082.906)
Acréscimo/Baixa
  de Imobilizado (3.095) 10.900 (3.574.222) (1.422.378)
Provisão para
  Perda de Investimento               -               -     (234.641)  (1.368.467)
Caixa líquido das atividades
  de investimento     562.566     809.009  (6.206.498)  (3.422.449)
Fluxo de caixa das
  atividades de financiamento
Decréscimo
  de empréstimos               -               -  (5.853.982)  (5.892.541)
Caixa líquido das atividades
  de financiamentos               -               -  (5.853.982)  (5.892.541)
Das atividades de
  financiamento com acionistas
Distribuição de Dividendos - (396.304) - (396.304)
Contas a pagar para
  partes relacionadas (2.487.453)     373.497  (3.187.453)      (22.804)
Caixa líquido das
  atividades de financiamento
   com acionistas (2.487.453)      (22.807)  (3.187.453)    (419.108)
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa (1.217.171)     582.885   4.195.178     978.254
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.537.522 954.637 7.791.736 6.813.482
No fim do exercício     320.351  1.537.522  11.986.914   7.791.736
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa (1.217.171) 582.885 4.195.178 978.254

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31/12/2019 e 2018 - (Valores Expressos em Reais)

1. Contexto Operacional: A APB Automação S/A - Controladora foi fundada
no ano de 1996. Em 28/07/2010, através de registro na Junta Comercial do
Estado de São Paulo, transformou-se em Sociedade Anônima operando no
segmento de industrialização por conta própria ou de terceiros, no comércio,
na importação e exportação, vendas e locação de equipamentos direciona-
dos ao sistema de bilhetagem eletrônica, desenvolvimento de programas
operacionais (software), licenciamento ou cessão de direito de uso de
software, na prestação de serviços de assistência técnica e na instalação
de equipamentos. A subsidiária integral Prodata Mobility Brasil S/A foi fun-
dada no ano de 2003, operando no segmento de industrialização por conta
própria ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, vendas e
locação de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica,
desenvolvimento de programas operacionais (software), licenciamento ou
cessão de direito de uso de software, na prestação de serviços de assistên-
cia técnica e na instalação de equipamentos. A Companhia, desde sua fun-
dação, possui alta concentração das vendas direcionada para Empresas
privadas, operadoras do mercado de transporte público de passageiros. Em
10/02/2014 através da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas para Transfor-
mação de Tipo Societário para Sociedade Anônima a Prodata Mobility Brasil
Ltda. passou a ser denominada de Prodata Mobility Brasil S/A. 2. Apresenta-
ção das Demonstrações Contábeis: As demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas são apresentadas em Reais que é a moeda principal das
operações e do ambiente em que a Empresa atua. As demonstrações finan-
ceiras incluem: • As demonstrações financeiras individuais da controladora
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(“BRGAAP”), com atendimento da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pro-
nunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e
aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade; e: • As demonstra-
ções financeiras consolidadas preparadas de acordo com as Normas Inter-
nacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting
Standards - IFRS) emitidas pelo IASB - International Accounting Standard
Board e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(“BRGAAP”), com atendimento da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pro-
nunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e
aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. 2.1. Base de Con-
solidação: As demonstrações financeiras consolidadas são compostas pe-
las demonstrações financeiras da APB Automação S.A., e sua subsidiária,
Prodata Mobility Brasil S.A. Os critérios adotados na consolidação são
aqueles previstos na Lei nº 6.404/76 com as alterações promovidas pela Lei
nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, dos quais destacamos os seguintes: a)
Inclusão nestas demonstrações financeiras consolidadas, das sociedades
controladas nas quais a controladora, diretamente ou através de outras con-
troladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo perma-
nente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria
dos administradores; b) Eliminação dos saldos das contas ativas e passivas
decorrentes das transações entre as sociedades incluídas na consolidação;
c) Eliminação dos investimentos nas sociedades controladas na proporção
de seus respectivos patrimônios; e, d) Eliminação das receitas e das despe-
sas decorrentes de negócios com as sociedades incluídas na consolidação.
2.2. Principais Práticas Contábeis Adotadas: São as seguintes as práticas
adotadas para elaboração destas demonstrações contábeis: 2.2.1. Estima-
tivas contábeis: A elaboração de demonstrações contábeis requer que a
Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas
contábeis, revisando-as anualmente. Os ativos e passivos significativos
sujeitos a estas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo
imobilizado, obsolescência nos estoques então considerados e a provisão
para créditos de liquidação duvidosa. 2.2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Incluem o saldo líquido da conta caixa e os saldos positivos em bancos
conta movimento. 2.2.3. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras
incluídas no ativo circulante são classificadas na categoria “ativos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado”. 2.2.4. Estoques: Foram avaliados
pelo custo médio de aquisição excluídos os impostos. 2.2.5. Tributos a Re-
cuperar: Os valores retidos e não compensados de exercícios anteriores
encontram-se registrados sem atualização monetária. 2.2.6. Créditos Diver-
sos: Os valores registrados nesta conta compreendem a adiantamentos di-
versos e prêmios de seguros a apropriar. 2.2.7. Investimentos em Controla-
das: Este valor trata-se de participação como investidora no PL de Prodata
Mobility Brasil S.A., resultante de equivalência patrimonial. 2.2.8. Imobiliza-
do Líquido: É registrado pelo custo de aquisição, deduzido das respectivas
depreciações acumuladas. As depreciações são computadas pelo método
linear, de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa nº 9, estando
sujeitos à análise sobre sua recuperabilidade. 2.2.9. Outras Contas a Pagar:
Refere-se a empréstimo contraído junto à empresa no exterior e seu saldo é
atualizado pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço e os
juros respectivos transcorridos estão provisionados de acordo com as cláu-
sulas contratuais. 2.2.10. Créditos de Partes Relacionadas: Este valor tra-
ta-se de lucros distribuídos em períodos anteriores e disponibilizados na
conta corrente de seus sócios para pagamento futuro. 2.2.11. Outros Ativos
e Passivos: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for pro-
vável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da
Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Sociedade possui
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado,
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das varia-
ções monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos
são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é
provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstra-
dos como não circulantes. 2.2.12. Provisão para Imposto de Renda e Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido: Apurados pelo lucro real à razão de
15% sobre o Lucro Tributável e adicional de 10% para imposto de renda, e de
9% para contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social dife-
ridos foram apurados de acordo com as disposições da Resolução CFC 994/
04 que aprovou a NBC T 19.2 - Tributos sobre Lucros. As despesas com
imposto de renda e contribuição social compreendem os impostos de renda
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhe-
cidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de ne-
gócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em ou-
tros resultados abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a
receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas
de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apre-
sentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a
pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhe-
cido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados
para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que

Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)              (BR GAAP/IFRS)

Notas          2019          2018            2019           2018
reapre- reapre-

( = ) Receita Bruta sentado sentado
  de Vendas 6.744.843 3.383.949 150.102.503 115.374.028
( - ) Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas  (1.875.562)    (483.251) (25.106.869) (18.069.361)
( = ) Receita Líquida
  de Vendas 4.869.281 2.900.698 124.995.634 97.304.667
Custo dos Produtos e
  Serviços Vendidos  (3.553.396)  (1.677.373) (93.275.832) (73.164.672)
Lucro Bruto 1.315.885 1.223.325 31.719.802 24.139.995
Receitas (Despesas)
  Operacionais:
Administrativas (741.196) (856.585) (14.395.389) (15.449.015)
Despesas Comerciais - - (2.601.211) (1.161.186)
Despesas Tributárias      (65.004)      (58.249)     (344.902)     (447.233)
Soma das Despesas
  Operacionais (806.200) (914.834) (17.341.502) (17.057.434)
Ebitda 509.685 308.491 14.378.300 7.082.561
Despesas com Depreciação
  e Amortização (27.202) (27.335) (3.016.612) (2.217.694)
Outras Receitas/Despesas
  Operacionais 2.641.154 (587.869) 2.502.107 813.571
Receitas Financeiras 346.810 525.288 2.141.152 1.308.769
Despesas Financeiras (118.836) (873.049) (5.122.973) (5.564.570)
Equivalência
  Patrimonial PMB 7   5.088.302   2.111.266                 -                 -
Lucro Antes do
  IRPJ e da CSLL 8.439.913 1.456.792 10.881.974 1.422.637
( - ) Provisão Impostos
  Correntes 17 (219.011) - (2.878.453) (667.249)
( - ) Provisão Impostos
  Diferidos 17          (845)          (797)      216.536       700.607
Lucro (Prejuízo) Líquido
  do Exercício 8.220.057 1.455.995 8.220.057 1.455.995
Lucro por ação 2,19 0,39 2,19 0,39

São Paulo, 19 de Março de 2020.
Leonardo Ceragioli - Administrador
João Ronco Junior - Administrador

Ulisses da Silva Pedretti - CRC-SP 1-SP289611/O-6

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A
para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se às 15:00 horas
do dia 10 de julho de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do
dia”: a) Eleição de novos membros da Diretoria. b) Alteração parcial do Estatuto
Social. c) Consolidação do Estatuto Social. São Paulo, 24 de junho de 2020.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                        (26, 27 e 30)

Vagner Almeida (*)

Quando falamos em consul-
toria para Negócios (Business) 
e Marca (Branding), não que-
remos convencer empresas 
a serem “boazinhas”, em sua 
abordagem de negócio, marke-
ting e Branding. Queremos que 
você seja o valor onde seu pú-
blico investe. A conexão com o 
culturalplace (nichos culturais 
de mercado) de sua empresa 
é o que dá sustentabilidade e 
crescimento nos negócios. O 
cliente pertence a vários nichos 
culturais e vai investir ou não 
no seu negócio, dependendo 
se seu comportamento está ou 
não alinhado com suas crenças. 

Se não, você vai sofrer um 
“canceled” de mercado e au-
tomaticamente seu valor, ações 
(se tem) caem e você terá de 
se dividir entre ações de des-
culpas, reconquistar e tentar 
vender no meio de objeções 
criadas por seus atos. Lembre-
se do detalhe “vários nichos 
culturais”, pois é assim que uma 
ação errada sua viraliza negati-
vamente. Em mais um de tantos 
casos recentes envolvendo as 
Lojas Renner, a empresa se viu 
obrigada a investir pesado em 
mais um pedido de desculpas. 

Porém, basta o consumidor 
pesquisar por “Renner discri-
minação racismo”, para ver um 
histórico que uma campanha 
não consegue apagar, afetando 
vendas e obrigando a retratação 
pública para não perder lucrati-
vidade. O pedido de desculpas 
nunca soará honesto, pois cla-
ramente é motivado pela perda 

de lucro recorrente da perda 
de reputação. É mais um prego 
na relação entre estes nichos 
culturais e a empresa. Para não 
cair neste erro, atente para 3 
pontos essenciais:
 1) Negócios:  para ter 

pertencimento ao cul-
turalplace dentro e fora 
da empresa, tenha antes 
políticas adequadas a 
estes nichos. O que não 
pode é não se posicionar, 
pois a omissão também 
não é perdoada;

 2) Comunicação: se você 
não tem pertencimento 
para comunicar com 
propriedade sobre um 
assunto, deixe claro que 
você quer dar suporte e 
entender como ajudar 
para evitar ser visto como 
alguém que quer “se 
apropriar de uma causa”;

 3) Branding: elementos 
visuais são mais fortes 
ao cérebro que discursos. 
Os elementos visuais de 
sua identidade estão 
alinhados com seu cultu-
ralplace?  A  combinação 
de elementos e símbolos 
incorreta pode levar a 
correlações e interpre-
tações erradas. Isso vale 
para escolha de materiais 
e ciclo de produção de 
produtos e embalagens.

Seja a virtude que seu cultural-
place busca para investir. Esse é 
o maior diferencial no momento. 

(*) É criador e embaixador da 
metodologia Vertuous de inovação 
de negócios, marcas e de produtos 

(www.vagneralmeida.com.br). 

A conexão com o culturalplace de sua empresa dá 
sustentabilidade e crescimento nos negócios.

migalhas.com/reprodução

Os 3 pontos essenciais 
para as empresas não 
caírem no descrédito
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De volta para o futuro

O título do artigo, 
referente ao filme do 
consagrado diretor 
Robert Zemeckis, 
sucesso mundial de 
bilheteria nos anos 
1980

E define bem o cenário 
da volta às aulas pre-
senciais nas escolas 

de todo o país após o fim do 
isolamento social determina-
do pela Covid-19. Os alunos 
deixarão o aconchego das 
casas e o ambiente de inte-
ração virtual e retornarão a 
um mundo cujo futuro foi 
antecipado pela pandemia. 

Durante um tempo ainda 
indeterminado, pelo menos 
até a descoberta de uma 
vacina e a imunização em 
massa da população, a con-
vivência será limitada, num 
desafio à cultura latina dos 
abraços fraternos, cumpri-
mentos efusivos e sorrisos 
compartilhados sem medo. 

Distância de dois metros 
entre as pessoas seguirá 
sendo norma em todos os 
locais públicos, estabele-
cimentos de ensino, em-
presas, lojas. Mais do que 
nunca, será importante 
valorizar o ser humano ante 
o anonimato exacerbado 
pelas máscaras. Nos olhos, 
a identidade; nos gestos, 
expressões das palavras 
não ditas. 

No comércio, produtos 
criados para reduzir o con-
tágio e equipamentos de 
proteção individual passa-
rão a ser peças permanentes 
das vitrinas. Novas platafor-
mas de e-commerce, market 
places e reuniões virtuais 
seguirão presentes, assim 
como o home office deverá 
manter-se como modelo de-
finitivo em muitas organiza-
ções. Delivery, inteligência 
artificial, internet das coisas 
e tudo o que estava em 
diferentes estágios de de-
senvolvimento e aplicação 
farão parte, de modo mais 
amplo, rotineiro e intenso, 
do planeta que herdaremos 
do novo Coronavírus. 

Sim, porque as pessoas 
perceberam, de modo mais 
acentuado na quarentena, 
como a tecnologia ajuda 
e facilita a vida. Isso é ir-
reversível. Nas escolas, os 
estudantes também encon-
trarão um novo ambiente. 
Em muitos casos, como nas 
instituições de ponta do 
ensino superior, não haverá 
o impacto da tecnologia, 
pois os equipamentos de 
sala de aula, laboratórios, 
bibliotecas e estrutura de 
pesquisa já deram passos 
expressivos ao futuro. 

Porém, os espaços de 
convivência e a interação 
com os colegas, professores 
e funcionários serão muito 
diferentes. A boa notícia 
é que, enquanto mantêm 
as aulas virtuais, com a 
mesma assertividade das 
presenciais, integral dedi-
cação, trabalho e jornadas 
dos docentes, muitas insti-
tuições de ensino superior, 
assim como da educação 
básica, estão preparando 
as instalações para acolher 
os alunos no novo mundo. 

É trabalho invisível para 
estudantes e famílias, mas 

intenso e complexo. 
Obviamente, assim como 

ocorreu na mobilização 
urgente de recursos ele-
trônicos avançados para a 
continuidade dos cursos no 
universo virtual, incluindo 
despesas com as licenças de 
uso das novas plataformas, 
a adaptação dos espaços 
escolares implica significa-
tivo custo. 

Embora o processo de 
aulas remotas e o redimen-
sionamento do ambiente 
físico tenham aumentado 
bastante os desembolsos 
das instituições, entende-
mos o significativo aporte de 
recursos como investimento 
na segurança e na saúde 
dos alunos, professores e 
colaboradores e, ao mesmo 
tempo, na qualidade do 
ensino em meio às novas 
exigências de interação 
entre as pessoas. 

A retomada das atividades 
presenciais será realizada 
sob rígidas medidas de pro-
teção. Será necessário reor-
ganizar horários e espaços, 
readequando as instalações 
e a infraestrutura. Para pos-
sibilitar o distanciamento 
entre os alunos, as salas de 
aula terão de receber, a cada 
dia, apenas um percentual 
do número de estudantes, 
que serão organizados em 
grupos com horários e 
intervalos próprios. Isso 
implicará mais horas/aula/
professor. 

Também será indispen-
sável uma série de proce-
dimentos: uso de másca-
ras; lavagem das mãos ao 
entrar e sair da instituição; 
dispensadores com álcool 
em gel 70% em todas as de-
pendências; reconfiguração 
das áreas de convivência 
para permitir o distancia-
mento social e minimizar o 
risco de contágio; criação 
de fluxos unidirecionais, 
com sinalização visual para 
evitar que os estudantes 
se aglomerem; oferta de 
copos descartáveis nos be-
bedouros. 

Também, multiplicação 
das atividades de limpeza e 
higiene de todas as instala-
ções, com a contratação de 
maior número de funcioná-
rios; uso de desinfetantes e 
outras substâncias antissép-
ticas; e disponibilização de 
equipamentos de proteção 
individual. Tudo isso está 
sendo feito, por exemplo, 
nas instituições de ensino 
do estado de São Paulo e, 
como se observa, sem cortar 
nenhuma das muitas bolsas 
de estudo que algumas delas 
concedem a centenas de 
estudantes carentes, man-
tendo o quadro de docentes 
e colaboradores e toda a 
grade curricular normal 
deste ano letivo. 

É fundamental que, no re-
torno ao futuro antecipado 
do novo mundo pós-pan-
dêmico, os universitários 
e os alunos das escolas 
brasileiras encontrem ple-
nas condições de continuar 
estudando em mesmo nível 
de qualidade. Isso não tem 
preço. 

(*) - Graduado em administração de 
empresas pela AEU-DF, com pós em 

gestão de negócios pela Fundação 
Dom Cabral. É diretor-presidente do 

Instituto Presbiteriano Mackenzie 
(IPM). 

José Inácio Ramos (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 26 de junho de 20208 Negócios
Empresas 

&

Paulo Murata e Sérgio Barboni (*) 

A falta de monitoramento 
permanente e contro-
le de acesso eficiente 

nos ambientes sensíveis das 
empresas trouxeram um au-
mento no risco de vazamento 
de informações confidenciais. 
Em breve teremos o retorno 
das atividades ao novo normal, 
visto que vários Estados estão 
publicando seus planos de rea-
bertura do comércio e serviços,

Consequentemente os escritó-
rios voltarão a receber reuniões 
com assuntos confidenciais. 
Antes de iniciar as atividades, 
é de suma importância que os 
gestores das empresas garantam 
que os ambientes estejam livres 
de dispositivos ou escutas clan-
destinas. Sabemos que muitas 
empresas adotarão o home office 
flexível e algumas farão de seus 
escritórios um ambiente concei-
to, o que certamente envolverá 
reformas estruturais e alterações 
de layout. E são essas mudanças 
que podem gerar vulnerabilida-

Muitas empresas adotarão o home office flexível, o que envolverá 
reformas estruturais e alterações de layout.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1010792-68.2015.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr (a).
Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON DE SOUZA SILVA,
CPF 081.941.418-26 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, paraque, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$9.605,80 (referente a agosto/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Antes
de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud,
Renajud, etc.). Será o presenteedital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2020.

Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ativo Notas           2019               2018

Reapresentado
Ativo Circulante   46.879.393       40.827.646
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 11.666.563 6.254.214
Contas a Receber 4 9.118.919 12.160.659
Estoques 5 16.520.280 14.052.125
Tributos a Recuperar 6 5.476.434 4.810.881
Adiantamentos a Fornecedores 3.734.787 3.015.843
Créditos Diversos 7 362.410 533.924
Ativo não Circulante   56.489.181       57.714.599
Outros Créditos 203.731 176.355
Imobilizado Líquido 9 10.403.330 12.173.035
Intangível 9   45.882.120       45.365.209

Total do Ativo 103.368.574 98.542.245

Passivo e Patrimônio Líquido Notas           2019               2018
Reapresentado

Passivo Circulante   27.880.345       25.924.736
Fornecedores 3.166.485 3.529.913
Empréstimos e Financiamentos 10 496.814 5.853.982
Obrigações Trabalhistas 11 1.038.617 951.211
Obrigações Tributárias 12 2.154.267 2.389.740
Provisões Trabalhistas 13 2.739.676 2.208.758
Adiantamentos de Clientes 14 16.388.894 10.981.734
Outras Obrigações 1.895.592 9.398
Passivo não Circulante   26.215.284       28.432.866
Fornecedores 936.001 1.517.350
Empréstimos e Financiamentos 10 - 496.814
Débitos com Pessoas Ligadas 15 9.300.000 10.000.000
Provisão para Perdas nos Investimentos 8 1.551.207 1.785.848
Provisão para Contingências 19 85.740 73.137
Impostos Diferidos 21 14.342.336 14.559.717
Patrimônio Líquido   49.272.945       44.184.643
Capital Social 3.032.000 3.032.000
Reserva Legal 606.400 376.454
Reserva de Incentivos Fiscais 12.868.982 8.083.494
Reserva de Lucros 5.188.047 4.669.179
Ajuste de Avaliação Patrimonial   27.577.516       28.023.516
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 103.368.574 98.542.245

Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12 - (Em Reais)
Notas           2019               2018

Reapresentado
Receita Bruta de Vendas 143.357.660 111.990.079
Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas (23.231.307) (17.586.110)
Receita Líquida de Vendas 120.126.353 94.403.969
Custo dos Produtos Vendidos (89.722.436) (71.487.299)
Lucro Bruto 30.403.917 22.916.670
Receitas (Despesas) Operacionais:
Despesas Administrativas (11.807.320) (14.592.430)
Despesas Comerciais (4.400.390) (1.161.186)
Despesas Tributárias (279.898) (388.984)
Soma das Despesas Operacionais (16.487.608) (16.142.600)
Ebitda 13.916.309 6.774.070
Despesas com Depreciação (3.037.105) (2.219.327)
Outras Receitas/Despesas Operacionais (139.045) 1.430.408
Receitas Financeiras 1.794.342 783.481
Despesas Financeiras (5.004.137) (4.691.521)
Lucro Antes da Provisão para o IRPJ e CSLL 7.530.364 2.077.111
Provisão Impostos correntes 19 (2.659.443) (667.248)
Provisão Impostos Diferidos 19 217.381 701.404
Lucro Líquido do Exercício 5.088.302 2.111.267

PRODAPRODAPRODAPRODAPRODATTTTTA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/A
CNPJ: 05.535.694/0001-85

Demonstrações Financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ajuste de Reserva de Total do

Capital Reserva Avaliação Incentivos Reserva Lucros Patrimônio Resultado
     Social     Legal Patrimonial      Fiscais   de Lucros Acumulados       Líquido      Abrangente

Saldo em 31/12/2017 3.032.000  310.049  28.885.952   6.821.803   3.023.572                 -  42.073.376        5.256.016
Reapresentado
(-) Realização do Custo Atribuído - - (1.309.811) - - 1.309.811 - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuido - - 447.375 - - (447.375) - -
Lucro do Exercício - - - - - 2.111.267 2.111.267 2.111.267
Constituição da Reserva Legal - 66.405 - - (66.405) - - -
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais - - - 1.261.691 - (1.261.691) - -
Constituição da Reserva de Retençao de Lucros - - - - 1.712.012 (1.712.012) - -
Resultado Abrangente Total - 66.405 (862.436) 1.261.691 1.645.607 - 2.111.267 2.111.267
Distribuição de Lucro - - - - - - - -
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - - -
Saldo em 31/12/2018 (Reapresentado) 3.032.000  376.454  28.023.516   8.083.494   4.669.179                 -  44.184.643        7.367.283
(-) Realização do Custo Atribuído - - (692.900) - - 692.900 - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuido - - 246.900 - - (246.900) - -
Lucro do Exercício - - - - - 5.088.302 5.088.302 5.088.302
Constituição da Reserva Legal - 229.946 - - (229.946) - - -
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais - - - 4.785.488 - (4.785.488) - -
Constituição da Reserva de Retençao de Lucros - - - - 748.814 (748.814) - -
Resultado Abrangente Total - 229.946 (446.000) 4.785.488 518.868 - 5.088.302 5.088.302
Distribuição de Lucro - - - - - - - -
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - - -
Saldo em 31/12/2019 3.032.000  606.400  27.577.516 12.868.982   5.188.047                 -  49.272.945       12.455.585

1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada no ano de 2003 e desde
sua fundação, operando no segmento de industrialização por conta própria
ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, vendas e locação
de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica, desen-
volvimento de programas operacionais (software), licenciamento ou cessão
de direito de uso de software, na prestação de serviços de assistência téc-
nica e na instalação de equipamentos. A Companhia desde sua fundação
possui alta concentração das vendas direcionada para clientes do mercado
público de transportes. Em 10 de fevereiro de 2014 através da Ata de Reu-
nião dos Sócios Quotistas para Transformação de Tipo Societário para Soci-
edade Anônima a Prodata Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de
Prodata Mobility Brasil S/A. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: 2.1. Base de Apresentação: As demonstrações contábeis da Compa-
nhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº
11.638/07 e 11.941/09, e nos pronunciamentos, nas orientações e nas inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), ho-
mologados pelos órgãos reguladores. 2.2. Principais Práticas Contábeis
Adotadas: São as seguintes as práticas adotadas para elaboração destas
demonstrações contábeis: 2.2.1. Estimativas Contábeis: A elaboração de
demonstrações contábeis requer que a Administração use de julgamento
na determinação e registro de estimativas contábeis, revisando-as anual-
mente. Os ativos e passivos significativos sujeitos a estas estimativas e
premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa, obsolescência de estoques e para contin-
gências. A liquidação das transações envolvendo estas estimativas pode-
rá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões ine-
rentes ao processo de sua determinação. 2.2.2. Caixa e Equivalentes de
Caixa: Incluem caixa e equivalentes de caixa os saldos positivos em conta
movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insig-
nificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras
incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria “ativos
financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 2.2.3. Estoques: Foram
avaliados pelo custo médio de aquisição excluídos os impostos, com cus-
to não superior ao valor de mercado ou realização. 2.2.4. Tributos a Recu-
perar: Os valores retidos e não compensados de exercícios anteriores
encontram-se registrados pelo seu valor original sem qualquer atualização.
2.2.5. Imobilizado Líquido: É registrado pelo custo de aquisição, deduzi-
do das respectivas depreciações acumuladas. As depreciações são com-
putadas pelo método linear, de acordo com as taxas informadas na Nota
Explicativa nº 9, estando sujeitos à análise sobre sua recuperabilidade.
2.2.6. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e não circulantes): Um ati-
vo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é
reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obri-
gação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico e já requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das varia-
ções monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas ten-
do como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e
passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário,
são demonstrados como não circulantes. 2.2.7. Imposto de Renda e Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido: A provisão para imposto de renda
e contribuição social sobre o lucro líquido foi constituída de acordo com a
legislação vigente. A contabilização destas provisões ocorreu no passivo
circulante, já sendo considerada a compensação pelos valores retidos de
imposto de renda na fonte sobre aplicações financeiras e das antecipa-
ções efetuadas nos exercícios. O imposto diferido é reconhecido com re-
lação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e
passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para
fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se
espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem,
baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decreta-
das até a data de apresentação das demonstrações financeiras. 2.2.8.
Mudança nas Políticas Contábeis e Divulgações - Novos Pronunciamen-
tos Contábeis: CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente, corresponde ao
IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers. Essa norma apresenta-
da na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e das Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade (NBC) Técnica Geral (TG) 47 entrou em
vigor a partir de janeiro de 2018. CPC 48 - Instrumentos Financeiros corres-
ponde ao IFRS 9 - Financial Instruments. Essa norma apresentada na Re-
solução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e das Normas Brasi-
leiras de Contabilidade (NBC) Técnica Geral (TG) 48 entrou em vigor a
partir de janeiro de 2018. A partir da adoção dessa norma, houve mudança
no reconhecimento da metodologia e cálculo de Provisões para Devedores
Duvidosos (PDD). Anteriormente era relacionado a créditos duvidosos e
agora passa a ser relacionado a um conceito mais amplo de ativos finan-
ceiros. Os ativos financeiros também estarão relacionados a eventuais
dificuldades relacionadas com sua recuperação de crédito e o CPC 48
determinará a forma de mensuração e reconhecimentos dessas questões.
IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil. Essa norma
substituiu o CPC 06(R1) / IAS 17 - Operações de arrendamento mercantil,
elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e arrendamentos fi-
nanceiros a partir de 1º de janeiro de 2019; exige o reconhecimento de um
ativo (o direito de usar o item arrendado) e de um passivo financeiro rela-
tivo aos pagamentos de aluguéis futuros descontados a valor presente
para praticamente todos os contratos de arrendamento. Despesas com ar-
rendamento operacional são substituídas por despesas de depreciação
relacionadas ao direito de uso e despesas de juros relacionadas ao passi-
vo de arrendamento. A empresa observou as mudanças trazidas e proce-
deu com adoção ao CPC 47 - Receitas de Contrato com Cliente e CPC 48
Instrumentos Financeiros. No tocante ao IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações
de Arrendamento Mercantil não há operações relevantes na sua aplicação
no Balanço Patrimonial de 31/12/2019.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa          2019          2018
Caixa 7.512 5.066
Bancos Contas Movimentos 5.106.851 2.446.752
Aplicações Financeiras 6.552.200 3.802.396
Total 11.666.563 6.254.214

4. Contas a Receber          2019          2018
Clientes Nacionais 5.559.951 11.097.169
Clientes Estrangeiros 3.840.996 1.385.943
(-) Provisão para Devedores Duvidosos (282.028) (322.453)
Total 9.118.919 12.160.659
5. Estoques          2019          2018
Matéria Prima 13.639.070 11.653.213
Estoques em Terceiros 2.230.391 2.002.450
Mercadorias Importadas 354.297 237.954
Outros Estoques 296.522 158.508
Total 16.520.280 14.052.125
6. Tributos a Recuperar          2019          2018
PIS Retido a Recuperar 13.738 14.090
ICMS a Recuperar 427.446 365.603
IPI a Recuperar 831.039 320.567
COFINS Retida a Recuperar 63.461 65.028
CSLL Retida a Recuperar 246.427 236.966
Imposto Renda Retido na Fonte 1.302.298 633.282
Outros Impostos a Compensar 1.782.050 1.782.049
Saldo Negativo de CSLL 130.464 1.040.095
Saldo Negativo de IRPJ 679.511 353.201
Total 5.476.434 4.810.881
7. Credores Diversos          2019          2018
Créditos a Funcionários 33.958 155.696
Despesa do Exercício Seguinte 328.452 378.228
Total 362.410 533.924
8. Investimentos: Provisão para Perdas          2019          2018
APB Prodata Colômbia (a) (1.551.207) (1.785.848)
Total (1.551.207) (1.785.848)
(a) Participação Controlada APB Prodata Colômbia

         2019          2018
Patrimônio Líquido da Controlada em Reais (1.551.207) (1.785.848)
Provisão para Perdas nos Investimentos (1.551.207) (1.785.848)
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Provisão para Perdas nos Investimentos (1.551.207) (1.785.848)
9. Imobilizado líquido                                            2019          2018

Imobi- Imobi-
Vida útil   Depre- lizado lizado

Descrição        anos        Custo      ciação/      Líquido      Líquido
Imóveis 20 6.326.488 2.196.574 4.129.914 4.430.462
Instalações 10 3.890 353 3.537 780
Benfeitorias Imóveis
  de Terceiros 10 155.600 90.866 64.734 104.124
Máquinas e
  Equipamentos 2 a 13 3.030.140 2.207.297 822.843 987.855
Móveis e Utensílios 10 1.445.881 517.652 928.229 628.218
Veículos 8 a 10 564.444 220.885 343.559 396.762
Equipamento
  de Informática 1 a 11 4.702.448 3.355.874 1.346.574 1.763.982
Equipamento em
  Poder Terceiros 5 23.681.213 20.917.273 2.763.940 3.860.852
Imobilizado 39.910.104 29.506.774 10.403.330 12.173.035
Intangível 1 a 6 53.747.771 7.865.651 45.882.120 45.365.209
Total 93.657.875 37.372.425 56.285.450 57.538.244
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27
e na Resolução CFC n°1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação sobre
a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade
para Investimento, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo
de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depre-
ciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa de
utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem
como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores
com ativos semelhantes e com base em avaliações realizadas por avaliado-
res independentes externos, concomitantemente apurou o valor justo des-
ses ativos para a determinação do custo atribuído e concluiu também o le-
vantamento patrimonial físico destes ativos. No caso dos Softwares a em-
presa optou mensurar o valor justo com base em avaliações realizadas por
avaliadores independentes externos, utilizando como técnica valor presente
de fluxos de caixa futuros esperado para estes ativos. A Empresa possui o
montante de R$ 45.882.120 de ativos classificados como intangíveis com
vida útil indefinida denominados “Software Prodata”. Conforme a NBC TG 01
(R2) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a Empresa deve testar, no
mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo intangível
com vida útil indefinida. A Empresa contratou a “Macadar Avaliações” a qual
emitiu o laudo na data de 30/07/2019 no valor de R$ 51.842.000. Em 2019 a
empresa realizou uma revisão no controle dos bens patrimoniais, visando
correção e regularização dos custos originais dos bens em exercícios ante-
riores, com distorção nos cálculos e registros da depreciação. O reflexo
desta correção relativa a anos anteriores, está registrado no Patrimônio Lí-
quido, como Ajustes de Exercícios Anteriores - correção de erros, no valor
de R$ 783.170. A empresa tratou estes ajustes como correção de erro con-
forme prevê a Resolução CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23-Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, portanto as infor-
mações comparativas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2018 estão sendo reapresentadas
10. Empréstimos e Financiamentos          2019          2018
Finame 485.801 5.829.611
Leasing 11.013 24.371
Passivo Circulante 496.814 5.853.982
Finame - 485.801
Leasing - 11.013
Passivo Não Circulante - 496.814
Total 496.814 6.350.796
11. Obrigações Trabalhistas          2019          2018
Salários a Pagar 1.678 911
Empréstimos Consignados a Pagar 65.561 42.769
INSS a Pagar 523.519 496.184
FGTS a Pagar 180.693 160.511
IRRF de Funcionários 263.072 243.760
Imposto Sindical de Funcionários 2.041 4.539
Contribuição Assistencial de Funcionários 2.053 2.537
Total 1.038.617 951.211

12. Obrigações Tributárias          2019          2018
IRPJ a Recolher 384.724 -
CSLL a Recolher 30.323 -
PIS a Recolher 141.047 120.821
COFINS a Recolher 650.722 631.304
ISS a Recolher 266.904 194.329
ICMS A Recolher 494.051 595.234
IPI a Recolher 71.588 568.067
Outras Obrigações a Recolher 114.908 117.995
Parcelamentos - 161.993
Total 2.154.267 2.389.740
13. Provisões Trabalhistas          2019          2018
Provisão para Férias e Encargos 2.739.676 2.187.412
Provisão para 13º e Encargos - 21.346
Total 2.739.676 2.208.758
14. Adiantamento de Clientes          2019          2018
Adiantamentos de Clientes Nacionais 9.539.321 9.145.879
Adiantamentos de Clientes Estrangeiros 6.773.530 1.832.292
Venda para Entrega Futura 73.325 3.563
Devolução de Vendas 2.718 -
Total 16.388.894 10.981.734
15. Débitos com Pessoas Ligadas          2019          2018
APB Automação S/A 5.000.000 5.000.000
Louvain Empreendimentos e Participações S/A 1.900.000 2.600.000
ASTC Sistemas de Automação Ltda. 650.000 650.000
Antinos S/A 1.682.376 1.682.376
AP Trans International 67.624 67.624
Total de Lucros a Distribuir 9.300.000 10.000.000
Total de Débitos com Pessoas Ligadas 9.300.000 10.000.000
16. Patrimônio Líquido: Capital Social: O capital social subscrito e total-
mente integralizado é de R$ 3.032.000, constituído por 3.032.000 cotas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada. 17. Reserva de Incentivos Fiscais: A
Prodata Mobility Brasil S/A no exercício de 2014 foi habilitada pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação provisoriamente na data de 28 de abril de
2014 e de forma definitiva na data de 08 de dezembro de 2014 a utilização
dos benefícios fiscais de que trata a Lei nº 8.248 de 23 de outubro de 1991,
obtendo assim a redução de 80% do IPI e alíquota máxima de 12% do ICMS,
tendo acumulado em 2019 o montante de R$ 12.863.983, e gerado no exer-
cício de 2019 receitas de incentivos fiscais no total de R$ 4.785.488, os
quais foram destinados para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais. 18.
Reserva de Lucros: Formado pela soma dos saldos dos resultados apurados
em períodos anteriores, conforme demonstrado nas Demonstrações das
Mutações do Patrimônio Líquido. Os lucros registrados nesta conta contábil
encontram-se livres de impostos. 19. Provisão para Contingências: A Com-
panhia possui processos em andamento de natureza trabalhista. As respec-
tivas provisões para contingências são constituídas considerando a estima-
tiva feita pelos assessores jurídicos para os processos cuja probabilidade
de perda for considerada como provável. Em 2019 foi contabilizado na conta
de provisão para contingências trabalhistas e fiscais de R$ 85.740 relativo a
ações com perda provável, já iniciados os processos de liquidações. Dos
processos em curso, cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta como
probabilidade de perda possível, a Companhia tem a seguinte estimativa:
Natureza             R$
Trabalhista 2.134.851
Tributária 100.000
Total 2.234.851
20. Valor Recuperável de ativos - Impairment: Os ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida, como o “Software Prodata”, não
estão sujeitos à amortização e de acordo com a NBC TG 01 (R2) - Redução
ao Valor Recuperável de Ativos, são testados no mínimo anualmente, sendo
reduzidos ao seu valor recuperável quando aplicável. O imobilizado e outros
ativos não circulantes são submetidos ao teste de recuperabilidade para se
identificar perdas por “Impairment” anualmente ou quando eventos ou altera-
ções nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recupe-
rável. A perda por “Impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor
contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço
líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
21. Tributos sobre o Lucro          2019          2018
Passivo Circulante
Provisão IRPJ 384.724 -
Provisão CSLL 30.323 -
Passivo Não Circulante 415.047 -
Impostos Diferidos - Custo Atribuído 10.545.835 14.433.071
Impostos Diferidos - Revisão Vida útil 3.796.501 126.646
Total Passivo Não Circulante 14.342.336 14.559.717
Resultado
Total Provisão IRPJ/CSSL Corrente (2.659.443) (667.248)
Total Provisão IRPJ/CSSL Diferidos 217.381 701.404
22. Evento Subsequente: As demonstrações foram autorizadas para emissão
pelo Conselho de Administração da Companhia, em 19 de março de 2020. Em
31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde, emitiu um alerta
para uma nova doença causada pelo novo vírus Coronavírus, altamente
transmissível e de propagação global, e em 11 de março de 2020, foi declarada
pandemia do novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde. Esse
evento acabou afetando a economia mundial, e embora acreditamos não ser
ainda possível mensurar os efeitos econômicos decorrentes da propagação
do Coronavirus, certamente poderá gerar impactos que devem ser refletidos, em
alguma extensão, nos demonstrativos contábeis e financeiros da Companhia.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em Reais)

         2019          2018
Das atividades operacionais Reapre-

sentado
Lucro líquido 5.088.302 2.111.267
Ajustes para conciliar o resultado
Pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 6.699.841 5.848.093
Provisão para perdas com investimento (234.641) (1.368.467)
Venda de Imobilizado 276.830 64.246
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber 3.041.740 (4.218.991)
Estoques (2.468.155) 8.243
Tributos a recuperar (665.553) (584.777)
Créditos diversos 144.138 137.840
Adiantamentos a fornecedores (718.944) (2.293.240)
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores (944.777) 102.702
Obrigações trabalhistas e tributárias (148.067) 1.235.455
Impostos diferidos (217.381) (701.404)
Outros passivos 2.429.715 390.281
Adiantamento de clientes 5.407.160 8.959.616
Caixa proveniente das operações 17.690.208 9.690.864
Caixa líquido das atividades operacionais 17.690.208 9.690.864
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado (2.787.957) (1.502.234)
Acréscimo de intangível (2.935.920) (1.082.906)
Investimentos em outras companhias - 2.232
Caixa líquido das atividades de investimento (5.723.877) (2.582.908)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de empréstimos (5.853.982) (5.892.541)
Caixa líquido das atividades de financiamentos (5.853.982) (5.892.541)
Contas a pagar para partes relacionadas (700.000) (796.876)
Caixa líquido das atividades de
  financiamento com acionistas (700.000) (796.876)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 5.412.349 418.539
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 6.254.214 5.835.675
No fim do exercício 11.666.563 6.254.214
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 5.412.349 418.539

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Valores Expressos em Reais)

São Paulo, 19 de Março de 2020.
Leonardo Ceragioli - Administrador
João Ronco Junior - Administrador

Ulisses da Silva Pedretti - CRC-1SP-289611/O-6

LCJ S.A.
CNPJ 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151

Certidão da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Certidão da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 19/12/2019. Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. Certifico o Registro nº 155.534/20-8 em 05/05/2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Escritórios fechados: sua empresa 
está preparada para a retomada? 

No início da pandemia, muitas empresas adotaram o home office e os escritórios das empresas foram 
esvaziados e, em alguns casos, até mesmo abandonados

de trabalho pode com-
prometer o grau de se-
gurança da informação, 
pois o planejamento sem 
a análise correta sobre os 
riscos de segurança pode 
ter permitido ou facilita-
do as vulnerabilidades. 

 3) Esquecimento por parte 
dos funcionários e execu-
tivos sobre o conceito e 
importância da cultura de 
segurança da informação 
e contra inteligência. 

Como sua empresa planeja a 
retomada das atividades? As me-
didas de segurança no ambiente 
pode ser uma grande aliada para 
a proteção dos dados e informa-
ções sigilosas do seu negócio. É 
preciso atenção e orientação, 
pois a pandemia trouxe um mo-
vimento inédito nas empresas e 
isso pode ser a brecha para riscos 
nunca analisados antes. 

(*) - É gerente de segurança 
empresarial;

(**) - É consultor de segurança 
empresarial, ambos da ICTS Security 

(www.ictssecurity.com.br).

des antes não existentes. 
Portanto, é preciso assumir o 

compromisso de conscientização 
da sua liderança e a cultura de 
segurança, implantando ou reto-
mando os programas e políticas 
necessárias para garantir a prote-
ção da informação, ponderando 
medidas de prevenção para 
mitigar os riscos nos ambientes 
de trabalho. Ações de prevenção 
podem ser um fator fundamental 
neste momento, principalmente 

por ser um cenário novo para 
todos. Entre as principais vul-
nerabilidades apontadas, que 
precisa de atenção, estão: 
 1) Com a migração das ati-

vidades administrativas 
das empresas para o 
home office, os ambien-
tes sensíveis podem ter 
sido alvos de implanta-
ções de dispositivos de 
escuta clandestina. 

 2) A alteração de layout 
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