
Tecnologia ajudará varejistas 
a vender com segurança 

no pós-pandemia

Os consumidores terão 
maior necessidade de 
parcelar suas compras 
diretamente com a loja

Desde que o comércio 
reabriu as portas em 
grande parte dos mu-

nicípios brasileiros, diversas 
redes varejistas têm buscado 
na tecnologia de crédito uma 
solução para alavancar as 
vendas no crediário próprio. 
Essa maior demanda não é 
uma grande surpresa. 

Naturalmente o crediário 
deve ter maior participação 
no faturamento das marcas 
até o final de 2020, uma 
vez que inúmeros consumi-
dores tiveram seus limites 
reduzidos tanto no cartão 
de crédito como no acesso 
a financiamentos bancários. 
Isso sem contar que uma par-
te dos clientes que utilizam 
o crediário já são desbanca-
rizados e não possuem outra 
alternativa para parcelar suas 
compras a não ser o bom e 
velho carnê.

Portanto, daqui para frente, 
principalmente nas redes de 
calçados, roupas e óticas, os 
consumidores terão maior 
necessidade de parcelar 
suas compras diretamente 
com a loja. Obviamente, esse 
cenário traz uma oportuni-
dade única aos lojistas que 
vendem no crediário próprio. 
Por outro lado, também car-
rega alguns desafios. Neste 
momento, é preciso que as 
marcas mantenham a susten-
tabilidade da sua operação 
em um mundo pós-pandemia, 
controlando de forma contí-
nua o aumento do risco de 
inadimplência.

Nesse processo é funda-
mental que as redes varejistas 
comecem a investir em plata-
formas de análise de crédito 
100% automatizadas. Além 
de diminuir a demanda por 
análises manuais, o recurso 
traz a vantagem econômica 
de centralizar as operações 
de análise e cobrança em uma 
única central, sem precisar 
contar com um crediarista em 
cada loja. Hoje a maioria das 
redes varejistas mantém essa 
dinâmica. Ou seja, quanto 

mais lojas a rede possui, mais 
crediaristas são necessários 
para cumprir essa função.

Outra vantagem do uso da 
tecnologia reside no fato da 
loja ganhar agilidade na con-
cessão do crédito, evitando 
que os clientes do crediário 
precisem esperar pacien-
temente pelo resultado da 
análise. Com isso, os próprios 
vendedores terão autonomia 
para fechar a maior parte das 
vendas já que em média ape-
nas 15% dos consumidores 
precisarão se dirigir ao balcão 
do crediário para consultas 
adicionais.

Atualmente alguns lojistas 
utilizam o ERP das suas redes 
para realizar todo o processo 
de análise de crédito. Porém, 
a verdade é que esse tipo de 
sistema traz apenas algumas 
regras de crédito. Por exem-
plo, “se o cliente tem entre 18 
e 25 anos, ganha x pontos” ou 
“se o cliente é casado ganha 
x pontos”. Isso não chega 
nem perto de uma análise 
de crédito inteligente, que 
permita fazer uma análise 
mais criteriosa dos riscos. 

Enquanto nos sistemas 
fundamentados em score de 
crédito, a abordagem é basea-
da em inteligência de dados e 
seus modelos estatísticos são 
essenciais para avaliar com 
assertividade o risco de cada 
venda. Hoje eles são o mais 
recomendado para lojas de 
calçados, roupas, óticas, etc.

Não importa se a sua rede 
tem duas, dez ou 50 lojas. 
Com a implementação da 
tecnologia é possível reduzir 
sensivelmente a demanda por 
análises manuais. Ou seja, em 
85% dos casos o cliente vai 
chegar na loja, escolher os 
produtos e negociar a forma 
de pagamento diretamente 
com o vendedor, ampliando 
consideravelmente as vendas 
por impulso. 

Em tempos de crise, toda 
a sustentabilidade financeira 
da sua operação vai depender 
da maior agilidade e seguran-
ça no processo de concessão 
de crédito.

(*) - Bacharel em Sistemas de 
Informação, é sócio fundador e 
CEO do Meu Crediário (https://

meucrediario.com.br/).

Jeison Schneider (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001445-65.2016.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo,
Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVANUZIA SHIRLEY
DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 911.025.615-68, com endereço à Rua Louro-tinga, 20, Vila Progresso
(zona Leste), CEP 08245-190, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Fiat S/A, do veículo Marca: VOLKSWAGEN Modelo:
VOYAGE (G5/NF)(TF), Ano: 2009 Cor: Preto, Placa: EEH8442, visto que o réu não cumpriu com as
obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da(s) parcela(s) nº 35, com
vencimento em 01/09/2015. Cumprida a Liminar de Apreensão do veículo e encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de
05(cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelos
credor fiduciário na inicial, bem como conteste a ação no prazo de 15 dias, prazos esses que fluirão
após o decurso do prazo do presente edital. Fica ainda, advertido que 05(cinco) dias após executada a
liminar não havendo o pagamento da integralidade do débito consolidar-se-á a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem objeto da ação no patrimônio do credor fiduciário. Não sendo contestada a
ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s)
autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2020.

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)

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028366-22. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Gilmar da Costa Reis, RG 14974941-7, CPF 049.623.018-
29, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo em vista o trânsito em julgado dos autos em fase de 
conhecimento de nº 0043494-29.2011.8.26.001, objetivando o recebimento de R$ 49.760,37 
(Agosto de 2018) . 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, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de supra, 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 nomeando-se em caso 
do silêncio Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de Junho de 2020. 

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S/A
CNPJ: 30.589.935/0001-16  -  NIRE: 35235265496

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 (Expresso Em R$)
Demonstrações Financeiras - AtivoDemonstrações Financeiras - AtivoDemonstrações Financeiras - AtivoDemonstrações Financeiras - AtivoDemonstrações Financeiras - Ativo 20192019201920192019
Circulante 8.569.237,61
Caixa e Equivalentes de Caixa 5.377.559,66
Caixa 10.014,59
Caixa Matriz 10.014,59
Bancos/Aplicações financeiras de Liquidez Imediata 5.367.545,07
Bancos Conta Movimento - No País 1,00
Banco Bradesco Ag: 3380 C/C:3602 1,00
Aplicações de Liquidez Imediata 5.367.544,07
Bradesco - Aplicacao Invest faci 88.080,96
Aplicacao em Fundos 5.279.463,11
Impostos a Recuperar 8.679,51
Crédito de Impostos 8.679,51
I.R. Fonte - Aplicações Financeiras 8.679,51
Créditos Diversos 3.182.998,44
Outros Créditos 3.182.998,44
Créditos Diversos 3.182.998,44
Gaia Securitizadora S/A 3.182.998,44
Não Circulante 174.927.006,07
Realizável a Longo Prazo 49.498.484,18
Créditos e Valores 49.498.484,18
Outras Contas 49.498.484,18
Princesa D’Oeste Empreendimento 7.566.650,00
Nove de Julho Jardim Empreendimentos Imobiliários 16.554.595,10
Triplice Empreendimento Imobiliário 932.148,46
Renato Paes de Barros

Empreendimentos Imobiliários 19.543.856,62
HBR 1 Investimentos Imobiliários Ltda 2.667.200,00
TF Engenharia Ltda 333.400,00
Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora 342.184,38
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários 30.413,68
TF 52 Empreendimentos Imobiliários Ltda 98.687,53
TF 49 Empreendimento Imobiliário 10.369,58
Square 955 Empreendimento 842.345,06
TF Realty 36 Empreendimento Imobiliários 576.633,77
Investimentos 125.428.521,89
Outros Investimentos - País 125.428.521,89
Renato Paes de Barros

Empreendimentos Imobiliários SP 20.114.045,44
Princesa D’Oeste

Empreendimentos Imobiliários Ltda. 5.333.717,11
Nove de Julho Jardim

Empreendimentos Imobiliários SP 1,00
TF 45 Empreendimentos

Imobiliários Ltda - Ant HBR 29.073.199,83
Triplice Empreendimento Imobiliário 1.265.415,46
HBR 1 Investimento Imobiliários ltda (Ant Hesa82) 65.154.778,19
TF 47 Empreendimento Imobiliário L 1.103.530,36
TF 49 Empreendimento Imobiliário S 1.153.386,83
TF 52 Empreendimento Imobiliário L 2.230.447,67
TotalTotalTotalTotalTotal 183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68

A Diretoria
José Roberto Fernandes - Contador - CRC 1 SP 222764/O-1

Demonstrações Financeiras - PassivoDemonstrações Financeiras - PassivoDemonstrações Financeiras - PassivoDemonstrações Financeiras - PassivoDemonstrações Financeiras - Passivo 20192019201920192019
Circulante 83.259.431,47
Fornecedores 58.447,71
Fornecedores Nacionais 58.447,71
Ishikawa Advogados 11.040,06
A&A Torralvo Agência de Publicidade 308,46
Gaia Securitizadora S/A 47.099,19
Impostos, Taxas e Contribuições 12.727,38
Tributos a Recolher 12.727,38
Outros Impostos e Taxas a Recolher 192,73
CSLL a Recolher 12.534,65
Lucros ou Dividendos a Pagar 83.187.501,22
Lucros ou Dividendos Propostos 83.187.501,22
Outras Obrigações 755,16
Outras Contas 755,16
Outras Contas a Pagar 755,16
Não Circulante 76.742.000,70
Debentures 76.742.000,70
Não Conversiveis em Ações 76.742.000,70
Gaia Securitizadora S/A 76.742.000,70
Patrimônio Líquido 23.494.811,51
Capital Social 22.925.000,00
Capital Subscrito 22.925.000,00
Capital de Domiciliados no País 22.925.000,00
José Eduardo Toledo Ferraz 2.292.500,00
Cid Vinhate Ferrari Filho 10.316.250,00
Carlos Eduardo Toledo Ferraz 10.316.250,00
Lucros/Prejuízos Acumulados 569.811,51
TotalTotalTotalTotalTotal 183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68
Demonstração do ResultadoDemonstração do ResultadoDemonstração do ResultadoDemonstração do ResultadoDemonstração do Resultado 20192019201920192019
Despesas/Receitas Operacionais 249.504,05 D
Despesas/Receitas Gerais e Administrativas 249.504,05 D
Despesas Gerais e Administrativas 97.758,17 D
Anúncios e Publicações 24.366,46 D
Honorários Advocatícios Pessoa Jurídica 23.527,04 D
Multas 30,76 D
Serviços Prestados por Terceiros pessoa Jurídica 49.386,43 D
Tarifas Bancárias 447,48 D
Despesas Tributárias 4.225,47 D
IOF 3.125,30 D
Outros Impostos e Taxas 1.100,17 D
Resultado Financeiro Líquido 147.520,41 D
Receitas Financeiras 245.016,59 C
Rendas Aplicações Financeira Renda Fixa 245.016,59 C
Despesas Financeiras 392.537,00 D
Juros Passivos 392.537,00 D
Resultado antes da CSLL/IRPJ e das Part 249.504,05 D
Provisões do Período 71.305,64 D
Provisão para IR e Contribuição Social 71.305,64 D
Provisão Contribuição Social 22.051,49 D
Provisão Imposto de Renda 49.254,15 D
Resultado Líquido 320.809,69 D

C.N.P.J.  nº 16.577.631/0001-08
ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

No sentido de atender as disposições legais e estatutárias, a ConectCar Solu-
ções de Mobilidade Eletrônica S.A. (“ConectCar” ou “Sociedade”) vem apre-
sentar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 dezembro de 
2019 e as respectivas notas explicativas; que refletem as operações da Socie-

dade. A Sociedade tem como atividade principal a gestão e prestação de ser-
viços de intermediação de pagamento automático de pedágios e estaciona-
mentos, com possibilidade de utilização de créditos na compra de serviços e 
produtos.

Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade estava em operação nos Estados 
de Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

PASSIVOATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTEXTO OPERACIONAL - A ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrôni-
ca S.A. (“ConectCar” ou “Sociedade”) está domiciliada no Brasil com sede na 
Alameda Rio Negro, 585, 12º andar, conjunto 121, torre C, Alphaville Industrial, 
na cidade de Barueri – SP e tem como atividade principal a gestão e prestação 
de serviços de intermediação de pagamento automático de pedágios e estacio-
namentos, com possibilidade de utilização de créditos na compra de serviços e 
produtos. A Sociedade foi constituída em 2012 através de uma parceria entre a 
Odebrecht TransPort S.A. (“OTP”), controlada da Odebrecht S.A. (“Odebrecht”) 
e a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Ipiranga”), controlada da Ultrapar Parti-
cipações S.A. (“Ultrapar”). Em outubro de 2015, o Itaú Unibanco Holding S.A. 
(“Itaú Unibanco”), através da sua controlada Redecard S.A. (“Redecard”), assi-
nou Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças para adquirir a participação 
da OTP na Sociedade. A efetiva aquisição da participação acionária ocorreu em 
janeiro de 2016. Essa operação tem proporcionado à Sociedade a oportunidade 
de ampliar os seus serviços para novos mercados, continuando com o seu pro-
pósito de entregar ao usuário mobilidade, comodidade, flexibilidade e sobretudo 
benefícios diferenciados. Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade estava em 
operação nos Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. A Socie-
dade apresentou prejuízo líquido de R$ 53.143 em 2019 (R$ 37.487 em 2018) e 
caixa utilizado nas operações de R$ 30.987 em 2019 (R$ 26.785 em 2018). 
Adicionalmente a Sociedade possui prejuízos acumulados de R$ 291.901 (R$ 
238.758 em 2018). Com base no atual plano de negócios a administração da 
Sociedade avalia que esta situação será revertida nos próximos anos por meio 
das seguintes ações: • consolidação do canal de vendas do Itaú Unibanco, que 
proporcionará significativa expansão da base de clientes; • Reformulação do 
portfólio de produtos com implantação de parcerias estratégicas, primeira par-
ceria iniciada em novembro/19 com a Localiza, maior locadora de veículos do 
Brasil; • Aumento da eficiência operacional e redução de custos e despesas. O 
plano de negócios da ConectCar evidencia a expectativa de rentabilidade de 
suas operações, a qual está pautada, substancialmente, na crescente adesão 
de novos clientes advindos principalmente do canal de vendas do Itaú Unibanco 
e nos programas internos de eficiência operacional. O cumprimento do plano de 
negócios dependerá do sucesso na implementação das ações acima listadas 
pela administração da Sociedade e das condições macroeconômicas e de mer-
cado futuras.
2 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações 
financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As principais práticas con-
tábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras estão detalha-
das a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janeiro de 2019: a) 
O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os esto-
ques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois 
o menor. c) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição e as depreciações 
são calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida útil dos bens 
e são revisados anualmente. d) Os demais ativos e passivos são demonstrados 
pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimen-
tos ou encargos e variações monetárias e incorridas. A autorização para a emis-
são destas demonstrações financeiras foi dada pelo Conselho de Administração 
da Sociedade em 21 de maio de 2020.

3 ADOÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELO CPC - As seguintes 
normas, emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 1 de janei-
ro de 2019: (i) CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. Com a 
adoção do CPC 06 (R2), os contratos de arrendamentos identificados e vigentes 
na data de transição e com prazos superiores a 12 meses, foram contabilizados 
da seguinte forma nas demonstrações financeiras: reconhecimento de ativos de 
direito de uso e de passivos de arrendamentos a pagar no balanço patrimonial, 
inicialmente mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros dos arren-
damentos; e reconhecimento de despesas de amortização de ativos de direito 
de uso e despesas de juros no resultado financeiro sobre os passivos de arren-
damentos na demonstração de resultado. A Sociedade selecionou como método 
de transição a abordagem retrospectiva modificada, com o efeito cumulativo da 
aplicação inicial desse novo pronunciamento registrado como ajuste ao saldo de 
abertura do patrimônio líquido e sem a reapresentação de períodos comparati-
vos. O quadro a seguir sumariza os efeitos da adoção inicial do CPC 06 (R2):

01/01/2019
Ativo não circulante
Ativos de direito de uso 1.641
Total do ativo 1.641
Passivo circulante
Arrendamentos a pagar 551
Passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 1.090
Total do passivo 1.641
Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal 
e estimou os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii)ICPC 22 
- Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O ICPC 22 esclarece 
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há incer-
tezas no tratamento de tributos sobre o lucro, ou seja, há dúvidas sobre acei-
tação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando os requisitos 
do CPC 32. Na avaliação da administração da Sociedade, não foram identifica-
dos impactos significativos em decorrência da adoção do ICPC22, uma vez 
que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tri-
butos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais 
Administrativos e Judiciais.
4 PATRIMôNIO LíqUIDO - a. Capital social - O capital social em 31 de dezem-
bro de 2019 é composto por 457.536.000 (387.536.000 em 2018) ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal, sendo que a Redecard e Ipiranga detêm 
228.768.000 (193.768.000 ações em 2018) ações cada. Em 2019, houve au-
mento de capital em dinheiro no montante de R$ 70.000, passando o capital 
social para R$ 457.536 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 387.536 em 31 de 
dezembro de 2018). 

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

A ADMINISTRAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

André Pires de Oliveira Dias
Presidente do Conselho de Administração 

Alexandre Grossmann Zancani
Vice Presidente do Conselho de Administração

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luís Felix Cardamone Neto - Diretor Superintendente
Flávio Xavier Ferreira - Diretor Administrativo Financeiro 

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

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMôNIO LíqUIDO EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCíCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MéTODO INDIRETO  
EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)

2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3.760 2.164
Aplicações financeiras 94.557 79.719
Contas a receber 49.755 38.131
Estoques 1.271 561
Tributos a recuperar 607 3.417
Outros créditos 3.925 688
Despesas antecipadas 6.097 4.472

Total do ativo circulante 159.972 129.152
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 116.714 116.714
Tributos a recuperar 1.812 937
Depósitos judiciais 7 -
Outros créditos - 6
Despesas antecipadas 620 54

Total do ativo realizável a longo prazo 119.153 117.711
Investimentos 1.000 -
Ativos de direito de Uso 1.140 -
Imobilizado 8.449 7.474
Intangível 32.076 24.869

42.665 32.343
Total do ativo não circulante 161.818 150.054
Total do ativo 321.790 279.206

2019 2018
Circulante
Fornecedores 17.359 13.452
Repasses às concessionárias 71.412 58.840
Repasses aos estacionamentos 7.180 5.216
Adiantamentos de clientes - recarga 49.531 42.136
Salários e encargos sociais 7.659 10.026
Obrigações tributárias 1.788 743
Arrendamento a pagar 569 -
Provisões para riscos trabalhistas 45 -

Total do passivo circulante 155.543 130.413

Não circulante
Arrendamento a pagar 612 -
Demais contas a pagar - 15

612 15

Patrimônio líquido
Capital social 457.536 387.536
Prejuízos acumulados (291.901) (238.758)

Total do patrimônio líquido 165.635 148.778

Total do passivo e do patrimônio líquido 321.790 279.206

2019 2018
Receita líquida de vendas e serviços 80.387 57.506
Custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados (66.398) (63.012)

Lucro (prejuízo) bruto 13.989 (5.506)
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (36.364) (27.918)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa (585) (403)
Gerais e administrativas (35.234) (25.336)
Outros resultados operacionais, líquidos 1.549 2.300

Prejuízo operacional (56.645) (56.863)
Receitas financeiras 4.659 3.837
Despesas financeiras (1.157) (1.357)

Resultado financeiro líquido 3.502 2.480
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (53.143) (54.383)
Imposto de renda e contribuição social
Diferido - 16.896

- 16.896
Prejuízo líquido do exercício (53.143) (37.487)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Prejuízo líquido do exercício (53.143) (37.487)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (53.143) (37.487)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (53.143) (37.487)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais

Depreciações e amortizações 12.243 9.962
Créditos de PIS e Cofins sobre depreciação 685 1.298
Imposto de renda e contribuição social diferidos - (16.896)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 104 -
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa 585 403
Amortização de ativos de direito de uso 564 -

(38.962) (42.720)
(Aumento) diminuição no ativo circulante

Contas a receber de clientes (12.209) (6.836)
Estoques (710) (59)
Tributos a recuperar 2.810 (2.004)
Outros créditos (3.237) (641)
Despesas antecipadas (1.625) (3.903)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores nacionais 3.749 5.525
Repasse às concessionárias e aos estacionamentos 14.536 12.219
Salários e encargos sociais (2.367) 3.460
Obrigações tributárias 1.045 (276)
Provisão para contingências 45 -
Adiantamento de clientes - recarga 7.395 8.486

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Tributos a recuperar (875) (47)
Depósitos judiciais (7) -
Outros créditos 6 (6)
Despesas antecipadas (566) 14

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Demais contas a pagar (15) 3

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (30.987) (26.785)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (14.838) (25.382)
Aquisição de Investimentos (1.000) -
Aquisição de imobilizado (3.933) (1.555)
Aquisição de intangível (17.019) (9.606)

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (36.790) (36.543)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital em dinheiro 70.000 63.815
Contraprestação de arrendamento mercantil (627) -

Caixa líquido gerado pelas atividades de 
  financiamentos 69.373 63.815
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 1.596 487
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.164 1.677
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.760 2.164
Transações sem efeito caixa:
Compra de bens imobilizado financiados pelo 
  fornecedor (24) (113)
Compra de bens intangível financiados pelo fornecedor (134) (321)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social Prejuízos acumulados Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017 323.721 (201.271) 122.450
Aumento de capital em dinheiro 63.815 - 63.815
Prejuízo líquido do exercício - (37.487) (37.487)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 387.536 (238.758) 148.778
Aumento de capital em dinheiro 70.000 - 70.000
Prejuízo líquido do exercício - (53.143) (53.143)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 457.536 (291.901) 165.635

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Roberto Kutschat Neto - Conselheiro Titular
Jeronimo José Merlo dos Santos - Conselheiro Titular

Rodnei Bernardino de Souza - Conselheiro Titular
Rodrigo Luís Rosa Couto - Conselheiro Titular

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo 
quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 
05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos con-
tratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. 
Empresa: A. DE O. M. 29245175839, CNPJ: **.*79.257/0001-**, Contrato: 4500028359; Empresa: R. R. C., 
CNPJ: **.*66.552/0001-**, Contrato: 4500027602; Empresa: M. L. LTDA, CNPJ: **.*99.470/0001-**, Contrato: 
4500031432; Empresa: L. A. L. L. EIRELI, CNPJ: **.*82.118/0001-**, Contrato: 4500033639; Empresa: A D. E., 
CNPJ: **.*38.576/0001-**, Contrato: 4500025234; Empresa: J. M. DOS S., CNPJ: **.*92.737/0001-**, Contra-
to: 4500017164; Empresa: L. DE J. 26664389886, CNPJ: **.*40.408/0001-**, Contrato: 4500029822; Empresa: 
T. T.M. R. 40855924837, CNPJ: **.*18.214/0001-**, Contrato: 4500025391;  Empresa: O G. DO V. B. LTDA - ME, 
CNPJ: **.*06.800/0001-**, Contrato: 4500016199; Empresa: C. D. F. T., CNPJ: **.*62.856/0001-**, Contrato: 
4500028758; Empresa: S. C. DE O. C. - ME, CNPJ: **.*52.632/0001-**, Contrato: 4500020407; Empresa: R.T.A. 
V. M. D. LTDA, CNPJ: **.*27.243/0001-**, Contrato: 4500025493; Empresa: M. A. C. P., CNPJ: **.*48.513/0001-
**, Contrato: 4500026520;  Empresa: A. U. - N. E. EIRELI, CNPJ: **.*98.560/0001-**, Contrato: 4500026050;

Muitas pessoas que 
perderam seu em-
prego e tiveram que 

se reinventar decidiram tirar 
o sonho de empreender do 
papel e colocá-lo em práti-
ca. Para se ter uma ideia, 
o Brasil atingiu a marca de 
10 milhões de Microempre-
endedor Individual (MEI) 
durante a pandemia, esse 
registro possibilita a forma-
lização de empreendedores, 
donos de empresas que 
faturam até R$ 81 mil por 
ano e têm no máximo um 
colaborador. 

De acordo com Ariane 
Marta, contadora e diretora 
da Brascont Contabilidade, 
é possível abrir um negó-
cio nesse momento, mas 
é necessário ficar atento a 
uma série de questões. “A 
principal questão que se 
deve levar em conta é se 
existe a possibilidade de um 
retorno sobre o investimento 
neste negócio. Além disso, é 
preciso se perguntar quanto 
tempo vai demorar para ter 
uma demanda, se vão ter 

Empresas podem ser abertas em casa com um custo baixo.
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Brasil Color S/A Tinturaría Indústria e Comercio
CNPJ: 60.725.033/0001-20 - NIRE: 035.300.055.853

Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 30 de Abril de 2020
Aos 30/04/2020, as 10hs, na sua sede Rua Guarei, 77, em Sao Paulo- SP, reuniram-se em Assembleia ge-
ral na empresa, os acionistas representantes do capital social, conforme haviam sido convocados através de 
avisos pessoais, de acordo com o que faculta a Lei 6.404/76, em seu artigo 124, §4°. Assumiu a presidência 
o Sr. Antonio Salomão e para secretaria-lo a Sra. Lucia Esther Faria Salomão. Na sequência a Ordem do Dia 
era a seguinte: aprovação do balanço contabil, destinação do resultado do exercicio e instalação do Conselho 
Fiscal. Em seguida foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações: a) o Relatório da Diretoria e 
o Balanço Geral com a Demonstração de Lucros e Perdas, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, 
sendo que o mesmo não foi publicado conforme faculta o artigo 294 da Lei 6.404/76, com a alteração do ar-
tigo 2° da Lei 10.194/2001; b) prejuizo no exercicio de 2019 no valor de R$ 17.898,17 , valor este que será 
somado aos prejuizos acumulados anteriormante; c) não haverá instalação do Conselho Fiscal para o exerci-
cio de 2020. Encerradas as resoluções da Ordem do Dia, o Presidente determinou a leitura da Ata, e seu re-
gistro com as respectivas assinaturas. aa)  Antonio Salomão Presidente da mesa, Lucia Esther Faria 
Salomão - Secretária. Acionistas presentes: Dora Faria Baptista, Sidney Batista, Wanderney Baptista, Rud-
ney José Baptista, João Laterza, Marly Faria Laterza, Antonio Salomão e Lucia Esther Faria Salomão. A pre-
sente é copia fiel. JUCESP n° 213.847/20-6 em 22/06/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dicas para abrir uma empresa 
em época de pandemia

Em toda crise existe uma oportunidade? A frase que parece clichê se tornou uma realidade em meio a 
pandemia do novo Coronavírus.

alguns anos atrás. Por isso, 
quem deseja empreender e 
tem um bom planejamento 
pode ver vantagens nesse 
momento. Agora para quem 
não tem uma boa análise vale 
a pena esperar estabilizar 
um pouco mais”, alerta a 
contadora. 

Segundo Ariane Marta, 
o maior erro é abrir um 
negócio sem estudar as 
perspectivas. “Empreender 
pode ser uma boa solução, 
mas para isso é preciso 
estudar cada passo, sentar 
e fazer todos os tipos de 
planejamento, imaginando 
todos os cenários possíveis, 
levando em conta que mes-
mo com início da retomada 
imaginando possa vir  um 
segundo ciclo, uma segunda 
crise e estar preparado para 
tudo. Com tudo alinhado e 
uma organização de caixa 
e gestão, a pandemia pode 
ser o momento ideal para 
abrir seu negócio”, finaliza  
a especialista. 

Fonte e mais informaçlões: 
(www.brasct.com.br).

um público, pessoas interes-
sadas em comprar e gastar 
dinheiro agora, por isso os 
passos mais importantes 
são pesquisa de mercado, 
planejamento e um plano 
de negócios bem detalhado”, 
aconselha. 

A especialista também 
revela que segmentos liga-
dos às áreas digital, saúde 
e alimentação foram os me-
nos impactados durante a 
pandemia e podem ser uma 
opção para quem deseja 
empreender. “Empresas do 
ramo de transporte e lojas 
virtuais podem ser abertas 
em casa com um custo bai-

xo, esses negócios podem 
fazer uso do dropshipping, 
que a partir de uma gestão 
dos produtos o revendedor 
não mantém os produtos em 
estoque. Além disso, outro 
investimento que deve ser 
feito é na sua marca na in-
ternet, além do tráfego, que 
também é acessível”.

Outra vantagem desse ce-
nário é em relação aos juros 
que estão mais baixos. “Com 
a Selic em baixa, o crédito se 
torna mais acessível e existe 
uma maior possibilidade de  
um aumento nos rendimen-
tos. É um panorama muito 
bom se comparado com 
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