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A economia do cibercrime é uma das histórias de maior sucesso do 
século 21 - pelo menos, para aqueles que participam dela. Estimativas 
afirmam que esse ambiente poderia gerar mais de US$ 1 trilhão por ano, 
o que representa um montante maior do que o PIB de muitos países. 
Parte desse sucesso é devido à sua capacidade de evoluir e mudar à 
medida que o cenário de ameaças se transforma. A Trend Micro traçou o 
perfil da comunidade underground do cibercrime há muitos anos.   

Mundo do cibercrime se modificou

Setor estima crescimento de 50% em dois anos, aumento de recicla-
gem e queda brusca na geração de resíduos por parte da população, 
conforme estudo. Com a entrada em vigor do novo marco legal do 
saneamento, os municípios brasileiros serão obrigados a implemen-
tar uma forma de arrecadação específica para custear os serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. Caso contrário, 
a gestão municipal ficará impossibilitada de receber recursos federais 
complementares para esta atividade. Esta é uma regra que já existia 
desde a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
em 2010, mas nunca foi posta em prática.   

Gestão de resíduos deve dar salto no país
O segmento de e-commerce já era uma tendência que vinha cres-

cendo nos últimos anos. A necessidade do isolamento social como 
medida para evitar o contágio do novo Coronavírus promoveu uma 
procura ainda maior pelas compras virtuais. O canal recebeu 2 milhões 
de novos consumidores apenas na quarentena, elevando em 40% as 
vendas on-line no período, segundo um levantamento da Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), realizado entre os dias 
23 de março e 31 de maio.   

E-commerce com uma logística eficaz
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Negócios em Pauta

Agronegócio Paulista 
Nos primeiros seis meses de 2020, as exportações do 

Estado de São Paulo somaram US$19,27 bilhões (18,9% do 
total nacional), e as importações US$25,79 bilhões (32,5% 
do total nacional), registrando déficit comercial de US$6,52 
bilhões, informa a Secretaria de Agricultura. Em relação aos 
destinos das exportações, a China foi o principal destino, 
seguida da UE e USA. Os principais produtos esportados 
foram: Açucar, Álcool, Soja, Carnes, Produtos Florestais e 
Sucos.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Controle emocional para o sucesso 
profissional e pessoal

@Hoje (24), os canais oficiais da UNIP, pelo Facebook, 
LinkedIn e Youtube, transmitirão a live “Controle 

emocional para o sucesso profissional e pessoal” que será 
conduzida por Kellyn Telles Cunha – coordenadora da Pós-
-Graduação em Psicologia Organizacional da UNIP – que 
ostenta formações como Mestrado em RH e Gestão do 
Conhecimento, MBA em Psicologia Positiva e a Inteligência 
Emocional, MBA em Administração, MBA em Gerenciamento 
de DP, MBA em Engenharia Logística. Rica em informações, a 
apresentação tratará de um ponto alto no mundo corporativo: 
a necessidade da percepção dos fatores externos e internos 
que influenciam o processo de transformação do indivíduo, 
condição que é essencial para o seu sucesso profissional e 
pessoal.   Leia a coluna  completa na página 2
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Como no filme “A vida de 
Truman”, o cidadão comum é 
cada dia mais vigiado, não só no 
Brasil, mas, de modo geral, em 
todos os lugares do mundo.

Poucas pessoas sabem, mas o Google tem 
acesso a todos os seus passos desde que 

você ativou uma conta de Gmail ou comprou 
um smartphone. Como não ser rastreado? Não 
possuir smartphone e não ter conta em nenhuma 
rede social. Radical, né? Pois é. 

Se não quiser se desconectar totalmente, 
continuará sendo monitorado em seus mais 
cotidianos hábitos e detalhes mais recônditos de 
sua vida e personalidade. Para impedir que esses 
dados sejam explorados e vendidos para grandes 
corporações, a Lei Geral de Proteção de Dados, 
já em vigor na Europa e nos Estados Unidos, 
começa a vigorar em agosto de 2020 no Brasil.

Em tempos de pandemia e pós-pandemia, 
em que os hábitos das pessoas estão sendo 
radicalmente modificados em todos os âmbitos, 
tais informações podem ajudar países e grandes 
corporações a construir novos impérios e fortu-
nas, seja pelo mapeamento de novas demandas 
de produtos e serviços, seja pela remodelagem 
de modelos de negócios já existentes.

Todas essas informações nos dias de hoje são 
processadas por supercomputadores, softwares 
de Big Data, em grandes volumes, denominados 
metadados. Some-se a esse cenário a Cyberwar 
entre Estados Unidos e China na luta pela he-
gemonia mundial, que a cada dia se torna mais 
acirrada, e eis que sem aviso surge um novo 
player no tabuleiro. 

O aplicativo TikTok, criado e controlado por 
uma empresa chinesa, possui mais de 1,5 bilhão 
de usuários em todo o mundo. Essa nova rede 
social tem como diferencial o mapeamento 
global das principais tendências de hashtags 
do momento, além de possibilitar criar vídeos 
e memes com efeitos especiais e rapidamente 
viralizar vídeos de pessoas desconhecidas, 
tornando-as celebridades.

Assim como outras mídias sociais, possui 
mecanismos de coletas de dados de seus usuá-

TikTok, Covid-19 e Cyberwar: 
nunca fomos tão vigiados
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rios parecidos com o do Facebook e de outras 
empresas americanas, e isso tem incomodado 
muito as autoridades estadunidenses. Atrelado 
a isso, o TikTok se diferencia pela possibilidade 
de adquirir criptomoedas e efetuar transações 
como compra de emojis, exemplo. 

Com o avanço das moedas digitais, seria parte 
da estratégia chinesa difundir uma nova moeda 
global? Penso que sim. Em um passado recente, 
Julian Assange, do Wikileaks, e o ex-analista da 
NSA (National Security Agency), a Agência de 
Segurança Nacional americana, Edward Snow-
den, nos revelaram a intensa Cyberwar entre 
EUA e China, que desde então só tem se acirrado. 

Na China, atividades corriqueiras para os brasilei-
ros, como acessar YouTube, Facebook, WhatsApp 
ou buscar um assunto no Google são quase impos-
síveis, uma vez que eles possuem as informações 
apenas nas redes sociais e comunidades chinesas.

Tal controle é possível graças a um sistema 
central de computadores e softwares que cen-
tralizam todos os acessos e trocas de arquivos 
realizados em território chinês com o resto da 

rede no mundo, apelidado no universo digital 
como “Great Firewall of China”, em alusão à 
Grande Muralha da China. Tal aparato controla 
todo o conteúdo online em circulação no país, 
barrando o que for considerado impróprio. 

Assim como a expressão sugere, firewall é uma 
barreira de proteção que pode bloquear o acesso 
a conteúdos considerados indesejados. Isso dá a 
eles uma vantagem considerável nessa disputa 
hegemônica, porquanto, os cidadãos chineses, 
com raras exceções desconhecem as redes sociais 
e do restante do mundo. Em razão disso, a China 
hoje interage com todos os países do mundo, 
conhecendo e influenciando suas culturas, 
mas nenhuma empresa estrangeira é capaz de 
influenciar e interagir com a sociedade chinesa. 

Eis a principal razão do incômodo das au-
toridades e empresas estadunidenses. Nesse 
contexto, durante mais da metade do século 20, 
os EUA foram a grande potência hegemônica 
do mundo. No entanto, nas últimas décadas, 
a China, com exceção do poderio militar, se 
apresenta como a grande candidata a ocupar 
a liderança mundial da nova economia digital 
que emerge, rompendo paradigmas, quebrando 
barreiras de fronteiras e estabelecendo novas 
maneiras de sentir, pensar e viver. 

Desde priscas eras, vale o ditado de que “saber 
é poder” – agora, mais do que nunca, esse poder 
molda a mente humana e plasma novas realidades.

(Fonte: Dane Avanzi é advogado, empresário de 
telecomunicações e diretor do Grupo Avanzi 

- https://grupoavanzi.com/).

Se não quiser se desconectar 
totalmente, continuará sendo 
monitorado em seus mais 
cotidianos hábitos e detalhes 
mais recônditos de sua vida e 
personalidade

MuDANçA REPENTINA DAS 
ATIvIDADES CORPORATIvAS EMPRESAS SE 

ADAPTAM AO 
hOME OFFICE 

COM SOLuçõES 
EM NuvEM 
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Kellyn Telles Cunha

Saque-Aniversário 
A CAIXA disponibiliza, a partir 

de segunda-feira (27), linha de 
crédito de Antecipação do Saque-
-Aniversário do FGTS. A nova linha 
oferece condições diferenciadas 
aos trabalhadores, que não precisa-
rão esperar o mês de seu aniversá-
rio para ter acesso a esse recurso. 
A liberação  poderá ser realizada 
100% digital, com avaliação de 
risco simplificada e sem consulta 
aos órgãos de proteção de crédito 
(fgts.caixa.gov.br). 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/empresas-se-adaptam-ao-home-office-com-solucoes-em-nuvem/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/em-cadeia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-mundo-do-cibercrime-se-modificou-nos-ultimos-cinco-anos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/com-novo-marco-do-saneamento-gestao-de-residuos-deve-dar-salto-no-pais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-maximizar-a-operacao-de-e-commerce-com-uma-logistica-eficaz/
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News@TI
Publicado manual da Anatel sobre 
regulamento de acessibilidade

@A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou 
o Manual Técnico-Operacional dos Procedimentos de Implan-

tação do Regulamento Geral de Acessibilidade, volume que orienta 
a fiscalização da Anatel sobre o cumprimento da norma e, também, 
promove a divulgação do tema para a sociedade. O Regulamento 
Geral de Acessibilidade (RGA) foi aprovado pelo Conselho Diretor 
da Anatel, em maio de 2016 (Resolução 667/2016), e determinou 
a constituição do Grupo de Implantação do Regulamento (Gira) 
para acompanhamento de sua implantação. O trabalho final do 
Grupo resultou neste Manual, a ser observado nos procedimentos 
de fiscalização da Anatel (https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/
pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk
1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4pXkkTIwekBA1r8K8
PHdebywHEDYyGFL2HorEKKged7O-3nopUpf7QrIy3juNPvz82-
-Jvb3m3NdFo-fyWouTN_).

Primeiro Meet Up Virtual da UiPath Brasil

@A UiPath, empresa líder em automação de processos robó-
ticos (RPA) faz seu primeiro encontro virtual para o Brasil 

no dia 29 deste mês, a partir das 19h. O encontro será conduzido 
por Diego Turati, Global RPA Lead da UPS, Leonardo Costa, 
Diretor de Pré-vendas da UiPath e Artur Bueno, Engenheiro de 
Pré-Vendas, também da UiPath. A UiPath é uma das empresas 
de software corporativo que mais crescem e conta hoje com uma 
comunidade de desenvolvedores com mais de 750 mil membros 
ao redor do mundo.

Coluna do Heródoto

A empreiteira 
Odebrecht tem um 
contato íntimo com 
o governo. Cresce 
com rapidez graças 
às obras públicas 
espalhadas por todo o 
Brasil. 

Não falta dinheiro para 
bancar os empreen-
dimentos e o país 

precisa de infraestrutura 
para crescer. Barragens, 
estradas, prédios públicos, 
enfim  o leque de oportuni-
dades é imenso. E emprei-
teiro nenhum pode deixar 
de abocanhar os cofres da 
viúva, sempre abastecidos 
pelos impostos dos cidadãos 
que dormem em berço es-
plêndido. 

Muitos acreditam sincera-
mente que a montanha de 
dinheiro gasto, e não inves-
tido, pertence ao governo 
e portanto ele faz o que 
bem entender. Os ventos 
políticos sopram uma suave 
melodia que os corruptos 
vão estar na cadeia. Uma 
questão de tempo. 

Os funcionários públicos 
fantasmas e improdutivos 
são incomodados e tirados 
da letargia com o nome na 
lista dos marajás. O pre-
sidente promete que vai 
caçá-los todos e acabar com 
a sinfonia de elefantes de 
todas as cores que habitam 
os escaninhos da república.

O governo anterior sai en-
xotado do Palácio do Planal-
to. A lama alcança boa parte 
do plantel político e muitos 
buscam se esconder em 
novos mandatos. Perdem a 
fama de terem defendido a 
democracia e responsáveis  
pela volta dos militares aos 
quartéis e se embrenham 
em intermediar todo tipo 
de transação do Estado com 
empresários e empreiteiros. 

O Caçador de Marajas não 
mede esforços para ter no 
novo ministério da república 
homens novos. No Ministé-
rio do Trabalho indica um 
sindicalista, presidente de 
uma central sindical, uma 
novidade na história da 
república. 

Um operário do setor 

elétrico ocupa a pasta. A 
população, a  princípio, 
não se dá conta do trabalho 
dele, afinal com o bloqueio 
de todas as contas ban-
cárias, cada um está mais 
preocupado como vai viver 
sem dinheiro para pagar as 
contas. 

O choque na economia 
também é uma novidade. 
A imprensa está com difi-
culdade de entender o tal 
plano e o próprio presidente 
vai na televisão para tentar 
explicar o que a ministra 
da economia não consegue. 

Antonio Rogério Magri, 
ministro do Trabalho, é 
acusado de corrupção. Uma 
fita gravada pelo assessor 
Volney Abreu Ávila mostra 
que o sindicalista queria 
grana da empreiteira do 
Norberto Odebrecht para 
liberar verba para uma obra 
pública. Uns trinta mil dóla-
res, fifty-fifty , diz na língua 
de Shakespeare. 

Magri se defende e aceita 
uma entrevista na rádio 
Bandeirantes de São Paulo 
para enfrentar um time de 
jornalistas de primeira linha 
capitaneado pelo José Paulo 
de Andrade, no jornal da 
manhã. Na nascente CBN, 
também no jornal da ma-
nhã, no mesmo momento,  
o entrevistado é o Volney. 

O técnico Giovani ¨Fafau¨ 
Diniz entra no estúdio e diz 
que o Magri está na Ban-
deirantes. Peço a ele que 
pergunte ao Zé Paulo, se 
topa por as duas rádios em 
cadeia e fazer um debate, 
ao vivo, entre acusador e 
acusado. 

O Zé topa, e ele media o 
debate com um entrevista-
do em um estúdio e outro em 
outro. A matéria tem ampla 
repercussão. Pela primeira 
vez duas emissoras concor-
rentes se juntam para um 
evento de interesse público. 

Graças à visão do jorna-
lista José Paulo de Andrade 
isto foi possível e fomos re-
compensados com o Gran-
de Prêmio de Jornalismo 
Líbero Badaró, da Revista 
Imprensa. 

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Em cadeia
A nova gestão para pequenas e 

médias empresas pós-pandemia
Haroldo Matsumoto (*)

Desde que comecei a participar 
de consultorias em gestão, os 
fundamentos são os mesmos. 

Porém, a partir de março deste ano 
as coisas mudaram repentinamente. 
Fazer uma previsão pós-quarentena 
para nossos clientes e demais empre-
sas é muita pretensão, mas gostaria de 
compartilhar algumas reflexões para 
ajudar no processo de reabertura dos 
negócios.

Algumas premissas antes 
de começarmos: 

A pandemia não irá terminar em um 
dia específico. Não sou especialista em 
saúde, mas pelo que tenho acompa-
nhado, o Coronavírus atingiu apenas 
parte da população e a imunização com 
efeito rebanho, quando mais de 70% 
já tiveram contato e desenvolveram 
anticorpos contra o vírus, está muito 
longe da realidade. As vacinas, infeliz-
mente, ainda não são viáveis. Por isso, 
a flexibilização e monitoramento do 
avanço da contaminação ditará as idas 
e vindas da quarentena e isolamento. 
Ora os estabelecimentos abrem, ora 
podem fechar.

O medo e insegurança imperam. Medo 
de contaminação, medo de perder a vida 
ou de perder um ente querido, medo do 
desemprego ou de perder renda. Existe 
um colapso total das pessoas e isso 
impacta em como elas irão consumir 
produtos e serviços daqui para frente.

Adaptação e mudanças na rotina. 
Vivenciaremos uma mudança impor-
tante na forma como as pessoas irão 
trabalhar, como irão à escola, como vão 
se alimentar, como consumirão cultura 
e entretenimento. Todas as atividades 
devem sofrer alguma adaptação tendo 
como foco seguir regras de higieniza-
ção, distanciamento e a priorização das 
atividades remotas.

Setores e segmentos. Alguns foram 
duramente impactados, como as áreas 
de eventos, turismo, bares e restau-
rantes. Outros, caso do segmento de 
higiene e limpeza, nunca cresceram 
tanto. Por isso, o empresário deve bus-
car segmentos que tenham demanda 
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“Os produtos com 
apelo de preços 

menores e para baixa 
renda têm potencial 

de consumo maior.”

isoladas por pessoa ou por família, 
atendimento a domicílio e outras 
iniciativas devem ser executadas e 
divulgadas para que o cliente tenha 
confiança para consumir produtos e 
serviços da sua empresa.  

Temos recomendado para os donos 
de empresas que não arrisquem investir 
em novos negócios nessa pós-pande-
mia, pois além da demanda ser menor, 
há o risco de encarar concorrentes que 
estão fazendo de tudo para sobreviver 
e, por isso, corroem as margens que um 
iniciante não tem fôlego para enfrentar. 

Infelizmente, neste momento vere-
mos que aqueles que não trabalham 
com boas práticas de gestão não vão 
resistir à crise. A pandemia só ace-
lerou o processo, que mais cedo ou 
o mais tarde, iria acontecer, que é o 
fechamento de empresas conduzidas 
por pessoas que deixaram de lado o 
planejamento, o acompanhamento das 
ações, a tomada de decisões baseadas 
em dados, enfim, que não se valeram 
da gestão atenta do próprio negócio. 

É claro que também existirão boas 
notícias. Veremos empresas que traba-
lham da maneira correta se reinventan-
do e superando as dificuldades. O novo 
mundo que nos aguarda será muito 
diferente de 2019 e de outros anos. A 
velocidade das mudanças já ditas há 
tanto tempo nunca esteve tão evidente. 
Empresas que utilizam plataformas di-
gitais vendem mesmo com o isolamento 
social, as videoconferências e o ensino 
a distância já provaram que o ensino 
tradicional pode ser substituído. Por 
isso, o empreendedor deve ter a men-
te aberta para o novo e experimentar 
outras formas de gerir sua empresa. 
Talvez, ficar agarrado à forma como 
a gestão era feita até poucos meses 
atrás, levará a empresa a permanecer 
no passado. A empresa que melhor se 
beneficiará é aquela cujo gestor segue 
a citação de Alvin Toffler: “O analfabeto 
do século XXI não será aquele que não 
consegue ler e escrever, mas aquele que 
não consegue aprender, desaprender 
e reaprender”.

(*) É especialista em gestão de negócios e sócio-
diretor da Prosphera Educação Corporativa, 

consultoria multidisciplinar com atuação entre 
empresas de diversos portes e setores da economia.

A gestão empresarial para PMEs (Pequenas e Médias Empresas) não mudou muito nos últimos 20 anos

para prosseguir e crescer, mesmo no 
meio da pandemia. 

Com o plano de “retomada cons-
ciente” do governo do Estado de São 
Paulo, deveremos monitorar a abertura 
ou fechamento dos estabelecimentos, 
determinado pelo avanço ou diminuição 
da contaminação. 

Diante de todas essas premissas, 
vejo que a gestão das PMEs deve ser 
realizada dia após dia, com planos de 
curto prazo e análise de indicadores 
de receita, pagamentos, produção, 
estocagem, custos e equipe feitas com 
bastante critério. Por conta da abertura 
flexível, não se pode investir muito 
na produção com a certeza do escoa-
mento dos produtos. Por outro lado, o 
empreendedor também não pode ser 
surpreendido por uma demanda maior 
e perder oportunidade de gerar receita. 
Neste momento, todos os controles de-
vem estar à disposição de cada gestor 
para tomadas de decisão imediatas.

Não há dúvida de que entraremos em 
uma recessão. Por isso, os produtos 
com apelo de preços menores e para 
baixa renda têm potencial de consumo 
maior. Passamos pela mesma situação 
em 2014 e, pela experiência acumulada, 
sabemos qual caminho escolher agora. 
Temos bagagem para entender quais 
produtos e serviços precisam ser rea-
dequados de acordo com a propensão 
e poder aquisitivo dos clientes. Isso faz 
com que sejamos cães farejadores de 
desperdício e eliminadores de custos 
para mantes preços baixos. 

Deveremos trabalhar, ainda, nas 
ações de proteção. Telas de acrílico, 
faixas pintadas no chão indicando 
distanciamento, controle de entrada 
de clientes nos locais, dispenser de 
álcool gel acionado com os pés, cabines 

Freepik

Haroldo Matsumoto

Empresários podem ter economia de R$ 5 mil por ano com contabilidade online
Economia tem sido a palavra-chave em 

grande parte das empresas brasileiras. Com a 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e a 
suspensão de muitas atividades na quarentena, 
a meta é reduzir custos e otimizar o trabalho. 
Uma forma de conseguir a redução é contratar 
serviços com preços mais acessíveis, mas sem 
perder a qualidade.

 
Esta é a proposta da Agilize, primeiro escritó-

rio de contabilidade online do Brasil, que oferece 
opções com valores até seis vezes menores 
que os cobrados pelos escritórios tradicionais.

 
O custo mensal médio para as empresas que 

contratam pelo método convencional é de um 

salário mínimo (R$1.045). Já na Agilize, startup 
baiana em atividade desde 2013, os clientes podem 
contar com pacotes de serviços a partir de R$ 99. 

 
“Nossa assessoria contábil economiza mais 

de R$ 1 milhão por mês para os nossos 5 mil 
clientes”, destacou o CEO da startup, Rafael 
Caribé. Entre os valores que deixam de ser 
gastos e por isso geram economia está o paga-
mento do 13º salário para o escritório, prática 
comum no Brasil e que acaba sendo incluída 
nos contratos de prestação de serviços. 

 
A empresária Fátima Reis, cliente há cinco 

anos da Agilize, destaca os benefícios da con-
tabilidade digital. “Nunca mais precisei cobrar 

nada ao contador e ainda economizo em média 
R$ 5 mil em honorários contábeis todos os anos”. 

 
Como funciona

Apesar de a Agilize prestar serviço remota-
mente aos seus clientes, o atendimento é total-
mente humanizado. “Sempre que necessário, o 
empreendedor será atendido por contadores, 
seja por telefone, chat ou e-mail, nunca por 
uma máquina. Ele sempre terá todo o suporte 
que necessitar”, enfatizou o CEO.

 
Os clientes também têm acesso a um aplica-

tivo financeiro e contábil pelo qual é possível 
consultar um portal com serviços e informações 
da empresa atendida.
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D - Leilão de Imóveis
Na próxima terça-feira (28), às 11h, a Frazão Leilões será a responsá-
vel por leiloar 15 imóveis, entre eles salas comerciais, apartamentos 
e casas do Banco Inter. Alagoas, Minas, Rio, Sergipe e São Paulo são 
os cinco estados brasileiros que contam com lotes e apresentam a 
possibilidade de serem parcelados em até 240 vezes. A casa locali-
zada no Recanto dos Colibris, em Itapecerica da Serra, São Paulo, é 
um dos destaques deste leilão. Já a sala comercial situada na Av.Rio 
Branco, no Rio está avaliado bem abaixo do preço. O leilão está aberto 
e quem se interessar por algum imóvel pode dar um lance. Confira 
no link: (http://www.frazaoleiloes.com.br/leiloes/1593189288-leilao-
de-imoveis-banco-inter). 

E - Blindagem Segura
A Combat Armor Defense do Brasil, empresa de origem norte-ame-
ricana, com sede em Idaho, se dedica há mais de 20 anos a garantir 
a segurança pessoal e patrimonial. A empresa desenvolveu a Blin-
dagem 360° para nível IIIA (armas de mão), que protege todos os 
pontos vulneráveis (gaps) do veículo. A Blindagem 360° garante 
100% de proteção, selando totalmente o habitáculo do veículo. 
Diferentemente das blindagens atuais, possui algumas caracterís-
ticas importantes: a blindagem do painel frontal, teto, Overlap de 
porta e de carroceria, reforço nas dobradiças de porta e reforço da 
suspensão. A tecnologia oferece total segurança, ao mesmo tempo 
em que proporciona leveza ao veículo. Mais informações: (http://
combatarmordefense.com/). 

F - Camiseta Especial
Para muitos, o Dia dos Pais deste ano será diferente. Devido às medidas 
de segurança muitos pais e filhos não passarão a data juntos. Para 
minimizar o impacto, a Reserva, marca de roupas masculinas, acaba 
de lançar a “Camiseta que Fala”, uma peça que permite que o filho 
grave uma mensagem de áudio de até um minuto no site, e o papai 
que receber, ouvirá a mensagem por meio da leitura do QR Code, 
código de barras bidimensional. A intenção foi criar uma peça que 
ajudasse as pessoas a ficarem mais próximas nessa data especial. A 
camiseta de  já está disponível no site (https://www.usereserva.com/
camisetaqfala/p/camiseta-que-fala/prodcqfala?prodc=040). 

A - Educação de Adolescentes
O Laboratório de Psicologia Social da UFSCar busca voluntários para 
participar da pesquisa intitulada “Pensar e conversar: estratégias e 
dificuldades na educação dos filhos”. O estudo investiga pensamentos 
de pais e mães sobre questões da adolescência e os relacionamentos 
familiares neste período da vida dos filhos. Podem participar pais e 
mães que residam com ao menos um filho, com idade entre 10 e 14 
anos. Será online, em duas etapas: preenchimento de um questionário 
(com duração aproximada de 15 a 30 minutos) e realização de uma 
entrevista por chamada de vídeo (entre 30 e 60 minutos). Pessoas 
interessadas em participar podem acessar o questionário no link 
(https://bit.ly/2VjnoMk). 

B - Celular Ideal
No Brasil, existem grandes operadoras de telefonia móvel que oferecem 
inúmeras opções de planos para atender seus consumidores. Porém, 
o importante é entender o que o plano contratado oferece e escolher 
realmente aquele que cabe no bolso e que resolve nossos problemas 
de comunicação. O site Portal de Planos (https://portaldeplanos.com.
br/) foi criado para facilitar essa jornada. A plataforma reúne todos os 
planos de internet, celular, TV e telefone que, além de apresentar os 
benefícios e condições de todos os serviços de telecomunicações, ofe-
rece ferramentas como o Comparador de Plano, teste de velocidade da 
internet, artigos, dicas, entre outras facilidades. 

C - Telefonia Móvel
A operadora brasileira Oi, que está em recuperação judicial, fechou 
um acordo para negociar a venda de sua unidade de telefonia móvel 
para a empresa Highline do Brasil. A decisão frustrou os desejos de 
TIM, Claro e Vivo, que haviam feito uma oferta conjunta pela mesma 
fatia da Oi. Segundo a operadora, a Highline apresentou a melhor 
proposta acima do preço mínimo de R$ 15 bilhões fixado para sua 
unidade de telefonia móvel. A Highline do Brasil é uma empresa de 
infraestrutura para telecomunicações fundada em 2012 pela gestora 
Pátria Investimentos, que a vendeu em dezembro de 2019 para a firma 
americana de private equity Digital Colony. Se a oferta pela Oi for 
aceita, a operação marcará a entrada da Highline no serviço direto 
ao consumidor final (Ansa).

G - Ciências Contábeis 
As inscrições para o processo seletivo da turma especial do curso de 
Ciências Contábeis para graduados, na Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, continuam abertas até o próximo dia 30. O curso é reconhecido 
pelo mercado, com alta taxa de empregabilidade, e toda a sua estrutura 
didático-pedagógica é adaptada às normas internacionais. No período 
letivo, os alunos têm a oportunidade de dupla titulação com o Instituto 
Politécnico da Guarda, em Portugal. Para formados em Administração, 
Ciências Econômicas ou Direito, há possibilidade de conclusão do curso 
em dois anos. Mais informações e inscrições:  (https://www3.mackenzie.
br/cursoEspCC/).

H - Comércio Exterior 
A Associação de Comércio Exterior do Brasil realiza, na próxima 
terça-feira (28), das 9h às 17h, em evento virtual, o 11º Encontro 
Nacional de Comércio Exterior de Serviços - o ENASERV 2020, que 
tem como tema “Novos Horizontes no Comércio Exterior de Servi-
ços”. Objetiva propor sugestões e estimular debates para ampliar 
e tornar mais competitivo o comércio internacional de serviços, 
especialmente neste momento de crise, bem como discutir um tema 
de extrema relevância para economia do país. O evento reunirá um 
time de especialistas da área privada e do governo para discutir as 
principais questões que envolvem o setor. A inscrição é gratuita e 
aberta a todos em: (www.enaserv.com.br).  

I - Comunicação e Marketing
O Grupo Comunique-se anuncia que vai apresentar ao mercado sua 
nova plataforma de comunicação e marketing, o ‘Comunique-se 360’. O 
lançamento será realizado em uma live na próxima terça-feira (28), às 
11h, no canal oficial da companhia no YouTube. Com o título “É hora do 
show”, a participação será gratuita e, na ocasião, o CEO e Founder do 
grupo, Rodrigo Azevedo, apresentará, em detalhes, a nova tecnologia e 
os impactos que a plataforma pode gerar na indústria da comunicação e 
do marketing, já que reúne inovações e funcionalidades que visam trazer 
mais produtividade aos usuários e, até mesmo, opção de novas receitas 
ao mercado. Inscrições: (www.comunique-se.com.br/lancamento). 

J - Longo Amanhecer
Celso Furtado foi um dos intelectuais de maior destaque no Brasil do 
século XX. Neste domingo (26), data em que ele completaria cem anos, 
o canal Curta! celebra a sua memória com a exibição do documentário 
“Longo Amanhecer”, de José Mariani, uma cinebiografia do economista, às 
21h. O filme reconstitui a atuação de Furtado, através de um rico material 
de arquivo e, principalmente, de uma entrevista dada pelo economista 
cinco meses antes de morrer, em 2004. Entre os temas abordados, está 
a urgência da superação das desigualdades sociais no Brasil. 

Qual o plano futuro 
para o setor de saúde 
depois da pandemia?

A Covid-19 
impulsionou 
algumas mudanças 
no setor de saúde 
como reorganização 
da assistência, 
atualização de 
protocolos, cuidados 
com a força de 
trabalho, imagem da 
empresa

Os setores, privado 
e público, unem 
forças e conheci-

mentos para “sobreviver”, 
mas e depois que a pande-
mia passar, como deverão 
organizar-se? Ainda irá 
funcionar de forma passiva 
no estado, a espera do pa-
ciente? Gestores públicos 
na luta com o distancia-
mento social e as medidas 
restritivas da sociedade, o 
setor de saúde esmagado 
pela demanda que já era 
insuportável, e agora está 
acrescida das novas de-
mandas da pandemia.

Muitos estão focados 
nas estratégias para o 
enfrentamento neste mo-
mento. Mas, temos que 
nos preocupar com o fu-
turo também e fazer um 
planejamento estratégico 
de médio e longo prazo. 
Então, como organizar 
o setor após pandemia? 
Quais os aprendizados de-
vemos incorporar na rotina 
de nossos serviços?

Primeiro devemos en-
tender que a forma como 
as pessoas irão “con-
sumir” saúde será dife-
rente, quais os critérios 
de escolha dos serviços 
pelo cliente? Como diz o 
médico psiquiatra, Antô-
nio Quinto Neto, em seu 
blog sobre Qualidade e 
Segurança Assistencial 
“atender toda a população 
através dos modelos tradi-
cionais de cuidado exige 
uma quantidade infinita 
de recursos. 

A medicina digital –  
promessa da Quarta Re-
volução Industrial – surge 
como base para que as 
ferramentas da inteligência 

artificial e outros recursos 
informacionais transfor-
mem os cuidados de saúde 
e proporcionem a incom-
parável oportunidade de 
acesso a todos em suas 
próprias casas”.

O atender tradicional, 
restrito às paredes dos 
serviços de saúde, exigirão 
mudanças na biossegu-
rança, nos processos de 
trabalho, investimento na 
estrutura física, espaça-
mento dos atendimentos, 
a lógica da produção em 
escala não fará mais sen-
tido. Por tudo isto, manter 
as estruturas custará mais 
caro. Como podemos alte-
rar a dialética do antes da 
Covid-19? Quando os ser-
viços ficam na espera dos 
clientes, na busca por suas 
necessidades sentidas, 
com transferência total 
da responsabilidade pela 
procura para o paciente.

Em todos os setores que 
prestam serviços, a lógica 
mudou, em plena pande-
mia vemos que o futuro 
chegou mais cedo e de um 
jeito trágico.

A Associação Nacional 
de Hospitais Privados 
(ANHP) aponta que o “de-
safio agora é aproveitar a 
oportunidade para tornar 
o exercício da medicina, 
através da utilização de me-
todologias interativas de 
comunicação audiovisual e 
de dados, uma realidade no 
Brasil quando a pandemia 
passar. 

Para isso, será preciso 
se adequar para oferecer 
serviços seguros e de 
qualidade para um grande 
número de pessoas”. O 
setor de saúde deverá se 
reinventar, assim como 
vários setores da economia 
que fazem prestação de 
serviços. Haverá necessi-
dade de mudanças estru-
turais de forma radical no 
investimento em pesquisa, 
tecnologia, qualificação e 
oferta de serviços de saúde.  

(*) - É doutora em Odontologia, 
coordenadora dos Cursos de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar e 
Gestão de Saúde Pública do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

Ivana Maria Saes Busato (*)

Expectativa de 
Inflação registra 
novo mínimo

A expectativa mediana de 
inflação dos consumidores 
brasileiros para os próximos 12 
meses registrou queda no mês 
de julho de 0,3 ponto percen-
tual, para 4,5%, novo mínimo 
histórico desde setembro de 
2005. Em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, houve 
redução de 0,8 ponto percen-
tual. “O cenário de atividade 
econômica fraca, preços em 
geral bem controlados e ex-
pectativas de mercado anco-
radas possibilitam que a média 
da expectativa de inflação dos 
consumidores convirja cada 
vez mais para o consenso de 
mercado e centro da meta. 

Para os próximos meses, na 
ausência de choques, é plausí-
vel que haja espaço para novas 
quedas, considerando que a 
demanda deve voltar a aumen-
tar de forma lenta mantendo 
os preços em patamar mais 
baixo”, afirma Renata de Mello 
Franco, Economista do FGV 
IBRE.  Em julho, 17,0% dos 
consumidores projetaram va-
lores abaixo do limite inferior 
da meta de inflação (abaixo 
de 2,5%), a maior parcela nos 
últimos seis meses, enquanto 
a proporção de consumidores 
projetando acima da meta de 
inflação para 2020 diminuiu 
2,0%, de 44,8% para 42,8%, 
a menor parcela nos últimos 
seis meses (AI/FGV).

A pesquisa mensal da 
Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) 
junto a seus associados 
aponta um aumento na 
neutralidade - de 31% em 
junho para 46% em julho 
- como os supermerca-
distas enxergam o futuro 
do segmento. O fator que 
causou maior impacto foi a 
expectativa de uma baixa 
atividade econômica do 
PIB no segundo semestre.

Apesar dos supermercados 
liderarem as vendas no varejo 
desde o início da pandemia, 
o setor enxerga uma esta-
bilização e até queda nas 
vendas devido ao aumento 
de desemprego prejudicando 
o consumo familiar. “Para 
muitos, o cenário ainda é 
nebuloso. Principalmente 
quanto ao comportamento 
do consumidor frente à 
abertura de outros varejos 
e o fim a da ajuda financeira 
do governo”, explica o presi-
dente da Apas, Ronaldo dos 
Santos.

Sobre emprego, 89% dos 
supermercadistas acreditam 
que neste momento devem 
manter o quadro de funcio-
nários. Porém, a intenção 
de demitir aumentou 11%. 

O setor enxerga uma estabilização e até queda nas vendas devido 
ao aumento de desemprego prejudicando o consumo familiar.
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“O 5G trará para a 
realidade a tele-
medicina, veícu-

los autônomos, cirurgia à 
distância. Ele vai mudar a 
vida do cidadão, não apenas 
com velocidade de downlo-
ad. O impacto na economia 
será muito forte. Vários 
investimentos de fora virão 
para o Brasil”, afirmou. 

Faria argumentou ainda 
que o avanço na discussão 
do 5G trará, inevitavel-
mente, um aumento na 
cobertura e no uso da rede 
para as camadas mais ca-
rentes da população, que 
ainda permanecem sem 
acesso, que chamou de 
“órfãos da internet”. “Se 
as pessoas estão em casa, 
ansiosas com a pandemia, 

Ministro das Comunicações, Fábio Faria.
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“Tecnologia 5G será o 
assunto de 2021”

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre o que acredita que será um dos assuntos mais 
discutidos em 2021: a tecnologia 5G

o Centro Regional para o 
Desenvolvimento de Es-
tudos sobre a Sociedade 
da Informação (Cetic.br) 
- será feito pelo governo, 
que busca parcerias para 
viabilizar e melhorar o 
acesso à rede em todas as 
regiões. 

O ministro revelou tam-
bém que há uma iniciativa 
dentro do governo federal 
para ampliar e divulgar 
dados e números positivos 
sobre o Brasil para a mídia 
internacional. “Estamos 
fazendo uma nova medi-
da provisória (MP) para 
divulgar a verdade do que 
está acontecendo no Brasil. 
Temos que melhorar muito 
a imagem brasileira lá fora”, 
salientou (ABr).

mas têm internet, imagine 
as pessoas que não têm 
[acesso]. Imagine uma vida 
sem estudo, sem trabalho, 
sem telemedicina, sem 
contato com os parentes”, 
argumentou.

Segundo Faria, todo o es-
forço possível para ampliar 
a atual rede de cobertura 
e de acesso à internet no 
Brasil - estima-se que o 
acesso esteja em 74% da 
população, de acordo com 

Supermercadistas creem 
em futuro nebuloso

Vale lembrar que o setor 
ainda lida com a necessidade 
de readequação do plantel de 
colaboradores em que muitos 
precisaram contratar tempo-
rários para atender aumento 
na demanda e repor colabora-
dores pertencentes ao grupo 
de risco que foram afastados. 

Para os empresários, a ex-
pectativa de vendas para o Dia 
dos Pais será de crescimento 
de 0,5% em comparação ao 
ano passado. 

Historicamente, mais da 
metade das vendas ocorrem 
no período próximo à data 

que ocorre no domingo con-
figurando uma celebração 
em família. Em tempos de 
afastamento social e ‘lem-
brancinhas’, os supermer-
cados apostam em vinhos 
e kits de cerveja, utilitários 
de churrasco, perfumaria, 
eletrônicos e vestuário em 
geral. “Durante a pandemia, 
nos meses anteriores, a ven-
da de vinhos chegou a subir 
60% no volume de vendas. 
A popularização torna o lí-
quido um presente cada vez 
mais viável”, destaca Santos 
(AI/Apas).
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A transformação 
digital vai acabar 
com os eventos 

tradicionais?

As tecnologias 
disponíveis já 
possibilitam 
diferentes formas 
de interação

Segundo levantamento 
realizado pelo Se-
brae, em parceria 

com a Associação Brasileira 
de Empresas de Eventos 
(ABEOC) e União Brasilei-
ra dos Promotores de Feiras 
(Ubrafe), a pandemia do 
Coronavírus impactou 98% 
das empresas do setor de 
eventos. Em um mercado 
que corresponde a 4,32% 
do PIB brasileiro, capaz de 
gerar cerca de 25 milhões 
de empregos (diretos e 
indiretos), esses números 
chegam a ser alarmantes. 

Se antes o setor esta-
va acostumado com as 
aglomerações e grandes 
festividades, atualmente 
se vê obrigado a encontrar 
alternativas para conseguir 
sobreviver em tempos de 
instabilidade econômica. 
Para se ter uma ideia, a pes-
quisa citada acima mostra 
ainda que, 35% dos empre-
sários disseram que tiveram 
que negociar crédito para 
adiamento dos eventos, 
renegociar contratos de 
fornecedores e reduzir ou 
até mesmo cortar alguns 
custos. 

Em um primeiro mo-
mento, essas medidas são 
necessárias, mas acredito 
que um dos melhores cami-
nho seja levar seus eventos 
presenciais para o mundo 
online. Com o crescimento 
da transformação digital 
em diversos setores, o 
segmento de eventos online 
conseguiria levar inovação 
e alternativas mais viáveis, 
economicamente falando, 
para continuar ativo e cres-
cente no mercado. 

Foi enxergando esse po-
tencial que algumas empre-
sas do setor de festas e ceri-
mônias, principal mercado 
nacional e que movimenta 
cerca de R$ 17 bilhões ao 
ano no Brasil, segundo a 
Associação Brasileira de 
Eventos (Abrafesta), levou 

pela primeira vez uma feira 
do setor para o online. Para 
continuar fazendo a roda 
da economia girar, a Expo 
Yes foi realizada em um 
ambiente digital e possi-
bilitou que as pessoas não 
abandonassem o sonho de 
se casar. 

Outros exemplos são 
a segunda edição da 8ª 
premiação aos melhores 
fornecedores da Toyota, 
que contou com a partici-
pação das filiais da monta-
dora no Brasil, Argentina 
e Venezuela, além de mais 
de 150 representantes de 
fornecedores, e o Congres-
so Internacional de Direito 
Constitucional - CIDC, que 
antes era realizado presen-
cialmente e se transformou 
em uma semana online de 
diálogos constitucionais 
com a participação de mais 
de 30 personalidades da 
área do direito. 

Essa transformação digi-
tal em eventos já faz parte 
da cultura de muitas orga-
nizações e temos visto um 
empenho para a melhora 
constante da experiência 
do público, palestrantes e 
patrocinadores. Convites, 
inscrições e até a forma de 
pagamento já podem ser 
realizados no ambiente on-
line, de forma ágil, prática 
e segura. 

Assim, com todos esses 
exemplos, o mercado nos 
aponta que a transforma-
ção digital não irá acabar 
com as feiras e eventos 
tradicionais, mas sim per-
mitir que esses eventos 
ofereçam uma experiência 
diferenciada ao participan-
te, criando mais um modelo 
de negócios complementar. 

As tecnologias disponí-
veis já possibilitam diferen-
tes formas de interação e 
acompanhamos, a cada dia, 
o fortalecimento e sinergia 
entre os mundos on e of-
fline. No final das contas, 
todos sairão ganhando: 
players do setor, palestran-
tes e, claro, o público final. 

(*) - É CEO da Congresse.me, 
primeira e maior plataforma de 

congressos online do Brasil.

Luiz Gustavo Borges (*)

Tel: 3043-4171
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Aumentou 
a busca do 
consumidor 
por crédito 

Segundo o Indicador da 
Serasa Experian, a procura 
dos brasileiros por crédito 
cresceu 13,4% em junho, 
se comparada a maio. Essa 
foi a segunda alta mensal 
consecutiva depois de o 
indicador ter registrado três 
meses de queda (fevereiro, 
março e abril). A recupera-
ção foi verificada em todas as 
faixas de renda analisadas e 
também em todas as regiões, 
com destaque para o Norte 
(19,1%), seguido do Sudeste 
(14,3%), Nordeste (13,7%), 
Sul (11,3%) e Centro-Oeste 
(8,5%).

“Os dados de junho refor-
çam o que já visualizamos 
em maio: os consumidores 
estão voltando a buscar 
crédito, o que pode indicar 
uma tendência de recupe-
ração da economia”, diz 
o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi. “O 
índice ainda está vinculado 
à renegociação de dívidas 
pessoais. Contudo, iden-
tificamos em junho alguns 
sinais de busca de crédito 
para retomada de consu-
mo”, completa.

Os brasileiros com renda 
entre R$ 500 e R$ 1.000 
foram os que mais solici-
taram crédito (14,1%) em 
junho. Em seguida estão 
aqueles que ganham até R$ 
500 (13,6%) e de R$ 1.000 
a R$ 2.000 (13,1%). “Fica 
evidente que as pessoas 
seguem buscando crédito, 
seja para renegociar dívidas, 
seja para consumo direto. 
De qualquer maneira é um 
sinal positivo para a eco-
nomia”, finaliza Rabi (AI/
SerasaExperian).

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: RODRIGO ERNESTO LACERDA, estado civil solteiro, profissão su-
pervisor de vendas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia (17/02/1984), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronildo Campos de 
Lacerda e de Mirian Aparecida Ernesto. A pretendente: ANDREIA BLASCO, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(27/12/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alfredo 
Blasco e de Maria Vitoria Blasco.

O pretendente: RODRIGO ALVES MACÊDO, estado civil divorciado, profissão porteiro, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/04/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José da Cruz Macêdo Filho e de Vera Lucia 
Alves Pereira Macêdo. A pretendente: CARLA FERNANDA LUZ MENDES, estado civil 
solteira, profissão pedagoga, nascida em Guarulhos - SP, no dia (21/06/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Luz Mendes e 
de Valquiria Alves Dias Luz Mendes.

O pretendente: ARINEU MOURA DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão operador, 
natural de Maracas - BA, no dia (12/10/1974), residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, filho de Norato Pereira dos Santos e de Judite Moura dos Santos. A 
pretendente: VILMA COSTA VIEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (01/05/1967), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Vieira Filho e de Maria Helena Costa. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: CARLOS ANDRÉ ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de loja, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (30/12/1989), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Rodrigues 
da Conceição e de Maria de Lourdes Araújo Lima. A pretendente: GESSIANA SOARES 
SENA, estado civil solteira, profissão consultora de venda, nascida em Jacobina - BA, 
no dia (13/09/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Nilson da Silva Sena e de Denieze da Silva Soares.

O pretendente: WILTON REIS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão analista, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (11/07/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Jose Ubirajara Miranda de Jesus e de Maria Geralda Santos Reis. 
A pretendente: THAYNARA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar administrativo II, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/09/1995), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdeci Muniz dos Santos 
e de Eva Aparecida Ferreira de Almeida.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Não se espera que a produção e as vendas de veículos se 
recuperem globalmente já no terceiro trimestre.
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Além disso, a pandemia 
está impulsionando o 
surgimento de merca-

dos automotivos regionais 
diferentes, mas também 
criará novas oportunidades 
para os fabricantes. Essas 
são algumas das principais 
conclusões da 21ª edição da 
tradicional “Pesquisa Global 
com Executivos do Setor 
Automotivo 2020” (Global 
Automotive Executive Sur-
vey 2020, em inglês), GAES 
2020, conduzida pela KPMG. 

O conteúdo também re-
velou que não se espera 
que a produção e as vendas 
de veículos se recuperem 
globalmente já no terceiro 
trimestre deste ano. Além 
disso, o aumento da capaci-
dade ocorrerá em ondas e, 
portanto, deve variar muito 
de uma região para outra. 
A previsão, ainda, é que a 
pandemia levará a mudanças 
fundamentais na demanda 
e, consequentemente, deve 
gerar oportunidades para os 
fabricantes em decorrência 
da possibilidade das pessoas 
se afastarem do transporte 
público e estarem dispostas 

Enquanto o nível de ati-
vidade da economia enco-
lheu durante a pandemia 
da Covid-19, e o mercado 
já projeta um PIB em 
queda de mais de 6% para 
2020, a quarentena tem 
impulsionado o segmento 
de arquitetura e design, 
conforme aponta pesquisa 
da Archademy, primeiro e 
o maior Market Network 
do setor no Brasil. 

Estudo desenvolvido 
pela construtech, “O im-
pacto comercial da CO-
VID-19 para Arquitetos e 
Designers de Interiores”, 
revela que mais de 85% 
dos escritórios geraram 
propostas no período de 
isolamento social. Destes, 
33,3% desenvolveram 
entre 4 e 10 propostas 
durante a pandemia. Par-
ticiparam da pesquisa 650 
escritórios de todo o país. 

A maior parte dos pro-
fissionais - e vale destacar 
que 92% são empresários, 
sócios ou autônomos de 
pequenos e médios escri-
tórios - conseguiram se 
manter atuantes no merca-
do mesmo neste momento 
de crise, mas houve uma 
mudança no perfil das de-
mandas no período. 44,3% 
dos escritórios receberam 
demandas diferentes das 
tradicionais, com propos-
tas de adequação de am-
bientes à nova realidade 
advinda como reflexo da 
pandemia. 

No segmento residen-
cial, 59,5% das propos-
tas pediam reformas no 
layout geral da casa. Ao 

Covid-19 acelera a transformação 
do mercado automotivo tradicional
A Covid-19 está acelerando a transformação do mercado tradicional de automóveis de passageiros 
que já estava em curso

lidade simples e transparen-
te. Outro dado é que, com a 
complexidade crescente de 
relacionamento com clien-
tes, espera-se nesse setor 
um aumento nas despesas 
de marketing. Apesar dis-
so, em uma visão global, as 
compras on-line estão mais 
distantes do que o esperado, 
uma vez que um em cada 
cinco consumidores glo-
bais (20%) afirmaram que 
não comprarão um carro 
on-line. 

“Neste momento de alta 
criticidade, é fundamental 
que a indústria tenha acesso 
a informações qualificadas 
que suportem suas decisões 
estratégicas de negócio e 
acompanhe com extremo 
cuidado as eventuais altera-
ções de percepção de valor 
de compra dos consumido-
res. Estes dois elementos 
serão cruciais para ditar o 
rumo dos próximos passos 
na retomada dos negócios”, 
completa Ricardo Bacellar, 
da KPMG. O conteúdo está 
disponível na íntegra no link - 
(http://automotive-institute.
kpmg.de/GAES2020/).

a voltar a investir em carro 
próprio para se sentirem 
mais seguras. 

“Os consumidores con-
sideram mais que nunca 
os veículos como um meio 
de proteção para sua se-
gurança pessoal, portanto, 
ponderam cuidadosamente 
seu orçamento com sua 
saúde pessoal. É aqui que 
os fabricantes devem se 
reposicionar e intensificar 
o relacionamento com seus 
clientes. Em períodos de 
incerteza e de aumento da 
conscientização de custos 
pelos consumidores, isso 

inclui o desenvolvimento de 
ofertas contratuais flexíveis 
e acessíveis para novos ve-
ículos, principalmente nos 
produtos de entrada”, afirma 
Ricardo Bacellar, sócio-lí-
der do setor de Industrial 
Markets e Automotivo da 
KPMG no Brasil. 

De acordo com a pesqui-
sa, entender o cliente em 
todos os pontos de contato 
de sua jornada completa é 
fundamental e as decisões 
de compra serão orientadas 
pelo “ticket de entrada”, 
custo total de propriedade 
e uma experiência de mobi-

Reforma de escritórios e de casas 
aquece mercado de arquitetura

A maior demanda por projetos se relaciona a mudanças nas 
relações de trabalho pós-covid.
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todo, 77,5% dos escritórios 
receberam solicitações de 
projetos focados no lar. Dos 
pedidos, 50,5% abrangiam 
adaptação da casas para 
home office, enquanto 
47,5% envolviam também 
adequação dos espaços de 
convivência da família e 
21,5% incluíam reforma-
tação do ambiente para 
crianças.

Já no ramo corporativo, 
a maior demanda por pro-
jetos esteve relacionada a 
mudanças nas relações de 
trabalho pós-covid. No total, 
73,1% dos escritórios rece-
beram pedidos de projetos 
para empresas, dos quais 
29,7% pediam readequação 
de layout para respeitar 
o distanciamento social, 
26,6% precisavam reforma-
tar o ambiente, que ficou 
menor com a pandemia, e 
18,8% queriam adaptar o 
layout para atender à rota-
tividade advinda do home 
office. 

“Há um aumento nas al-
ternativas para recorrência 
de projetos durante a crise, 
com novos serviços, prin-
cipalmente aqueles cujo 

processo seja majorita-
riamente digital. Porém, o 
ticket médio dos projetos 
tende a diminuir, visto o 
cenário de crise econô-
mica que estamos viven-
ciando”, analisa Raphael 
Tristão, CEO da Archa-
demy. Segundo revelou 
a pesquisa, 65,9% dos 
escritórios estão inves-
tindo em posicionamento 
nas redes sociais e 23,2% 
estão apostando em mídia 
digital paga. 

Para o longo prazo, 
Tristão projeta que o 
crescimento da presença 
digital será um divisor de 
águas no mercado. “Uma 
grande geração de escri-
tórios ocupará os postos 
de referência no segmento 
por sua capacidade de po-
sicionamento digital”. Hoje 
a comunidade Archademy 
conta com 50 mil arquite-
tos, o que representa 30% 
do mercado brasileiro. A 
startup, fundada em 2016, 
já acelerou a consolidação 
de mais de 1.000 escri-
tórios desde sua criação. 
Fonte: (www.archademy.
com.br)

O pretendente: WILDNEY DE OLIVEIRA PROFETA, nascido nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, no dia (09/12/1995), profissão entregador, estado civil solteiro, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidnei dos Santos Profeta 
e de Ana de Oliveira Profeta . A pretendente: QUITÉRIA SOUZA MATIAS, nascida em 
Quebrangulo - AL, no dia (11/07/1969), profissão gerente de vendas, estado civil solteira, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manuel Porfírio Matias e de Maria 
Souza Matias.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial
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Como reduzir perdas 
usando Machine Learning 

e Inteligência Artificial 

O uso do Machine 
Learning já era uma 
tendência no mundo 
corporativo

Agora, com a acele-
ração da Transfor-
mação Digital im-

pulsionada pela Covid-19, 
haverá uma massa de 
dados cada vez maior, que 
irá requisitar ainda mais 
modelos de aprendizado 
de máquinas para apoiar 
na identificação de padrões 
escondidos, o que permite 
o uso da Inteligência Ar-
tificial para a tomada de 
decisões e a gestão dos 
negócios de maneira mais 
assertiva, baseada única e 
exclusivamente em fatos. 

Nota-se que ainda há 
potenciais inexplorados 
nas empresas, como é o 
caso de informações liga-
das a perdas de estoque. 
Segundo a Associação 
Brasileira de Prevenção de 
Perdas (Abrappe), o índice 
médio de perdas anuais no 
setor de varejo chega a R$ 
21,46 bilhões. As perdas 
representam a diferença 
entre o prejuízo e o lucro, 
principalmente para va-
rejistas que operam com 
margens baixas. Sendo 
assim, podemos perceber 
que o tema é estratégico 
para o setor. 

Tipicamente, o varejo 
olha para os dados de per-
das mirando no retrovisor. 
Ou seja, relatórios apontam 
os itens e as lojas com maio-
res quebras identificadas e 
perdas desconhecidas e, 
a partir desses números, 
montam planos de ação 
para sanar algo que já 
aconteceu. 

Algumas análises são 
mais inteligentes ao cap-
turar características que 
possam prever futuras 
quebras como, por exem-
plo, o excesso de estoques, 
a falta de vendas, estoques 
virtuais, dentre outros 
gargalos. Entretanto, es-
ses modelos ainda são 
paramétricos e dependem 
do ser humano para cali-
brar a importância de cada 
variável na perda. 

Os modelos de aprendi-
zado de máquina, por sua 
vez, são alimentados com 
todos os dados acima e 
com uma série de outras 
informações passadas 
para identificar quais 
padrões na base podem 
prever o comportamen-
to da quebra no futuro, 
como uma possível rea-
celeração da pandemia, 
cujas perdas serão ainda 
maiores para alguns itens, 

enquanto outros elevam 
sua demanda. 

Estes modelos podem 
sinalizar a retirada de itens 
de sortimento, a revisão da 
precificação, a mudança 
do parâmetro de abaste-
cimento, a devolução de 
itens em excesso de esto-
que, a rebaixa de preços 
para itens próximos ao 
vencimento e assim por 
diante. 

Logo, enquanto nas aná-
lises tradicionais os dados 
refletem o passado ou pre-
dizem o futuro de acordo 
com a parametrização de 
um ser humano, os mo-
delos de aprendizado de 
máquina aprendem com o 
passado e se ajustam para 
predizer o futuro sem a ne-
cessidade de intervenção. 

Os mecanismos de apren-
dizagem podem ser su-
pervisionados ou não su-
pervisionados. No modelo 
supervisionado, o com-
putador recebe os dados 
rotulados e a saída desses 
dados. No caso das perdas, 
um exemplo se refere a 
todas as informações do 
produto como pedidos, 
entradas, estoque e a saída 
como sendo o resultado da 
perda no período. Assim, 
o modelo aprende qual a 
relação entre cada um dos 
dados e a perda. 

No caso de modelos não 
supervisionados, o compu-
tador recebe os dados rotu-
lados, porém não há dados 
da saída. Este modelo pode 
servir para segmentar 
alguns comportamentos 
e detectar anomalias nas 
informações. É possível, 
por exemplo, detectar um 
item com comportamentos 
anormais de venda ou esto-
que em lojas específicas e 
que podem causar perdas. 

Os modelos de apren-
dizado de máquina para 
a predição de perdas 
têm um grande potencial 
de trazer eficiência na 
redução das perdas de 
estoque, tanto na quebra 
identificada quanto na 
perda desconhecida. 

A sua aplicação não é sim-
ples, requer uma grande 
massa de dados e pessoas 
dedicadas a entender, 
mas os resultados podem 
ser uma virada na forma 
de atuar contra as perdas 
no varejo, especialmente 
agora, em um momento de 
readequação da operação 
para manter a sobrevivên-
cia do negócio. 

(*) - É diretor de riscos e performance 
na ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.  

Rodrigo Castro (*) 
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Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 
30 de julho de 2020 em primeira convocação às 16:00 horas ou segunda convocação as 16:30 horas, na Rua dos 
Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Examinar e aprovar os Relatórios de Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2019; e b) Deliberar sobre 
a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Lembramos aos Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com 
direito a voto e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. 
Assim, a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro 
acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado. 

São Paulo, 20 de julho de 2020. A Diretoria.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento são 
convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
que se realizará em 31.7.2020, às 11h, na sede social, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São 
Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta ordinária: 1. tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar 
sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2019; 2. deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício; 3. eleger os integrantes do Conselho de Administração (“CA”) para 
o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021; e 4. 
fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. II - Em pauta extraordinária: 1. 
aumentar o capital social, mediante capitalização de reserva estatutária, com a consequente alteração do 
“caput” do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social;  2. incluir o § 6º no 
artigo 13 e o § 4º no artigo 19  no Estatuto Social,  para dispor sobre a realização de reuniões à distância do 
CA e da Diretoria; e 3. consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas acima. Os documentos a 
serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade. São Paulo 
(SP), 23 de julho de 2020. (a) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração.   (23/24/25) 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contá-
beis - Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da Distribuidora Automotiva S.A.
São Paulo - (SP). Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações
contábeis da Distribuidora Automotiva S.A.(“Sociedade”), que compreen-
dem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto descrito na se-
ção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Distribuidora Automotiva
S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: A
sociedade não está atendendo em sua totalidade a aplicação do CPC 06 –
Contratos de Arrendamento/Aluguéis, portanto não foi possível determinar-
mos se os ajustes dos saldos das contas resultariam em efeitos relevantes
sobre as demonstrações contábeis. Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Distribuidora Automotiva
S.A., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases:
Investimentos - Conforme descrito na Nota Explicativa nº 10.1, no exercício
de 2019, a administração da companhia optou pela transferência do ativo re-
gistrado no imobilizado, para o grupo de Investimentos, entendendo assim ser
a classificação mais adequada para o ativo. Nossa opinião não contém ressal-
va com relação a esse assunto. Eventos Subsequentes: Conforme descrito
na Nota Explicativa nº 20 às Demonstrações Contábeis, ratifica-se que o COVID-
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19 apresenta potencial impacto futuro, como evento subsequente, ora  não
requerendo ajuste, em atendimento à NBC TA 560 (R1), Pronunciamento 24
do CPC-Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Nossa opinião não contém
ressalva, pois não foi requerido ajuste nas Demonstrações Contábeis ora au-
ditadas. Contingências Passivas: Conforme descrito na Nota Explicativa nº
17 a Sociedade é parte envolvida em ações judiciais e, quando aplicável, as
demandas são amparadas por depósitos judiciais. Os processos que, na opi-
nião dos assessores jurídicos da Sociedade, são considerados como perda
provável não estão provisionados. Nossa opinião não contém ressalva com
relação a esse assunto. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela
elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quan-
do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emi-
tir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas

demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. · Obtemos entendimento dos controles internos re-
levantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. · Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. · Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Socie-
dade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governan-
ça a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais de-
ficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos.

São Paulo, 26 de Junho de 2020.
Coutinho & Associados Auditores Independentes S/S. - 2SP021776/O-0

Paulo Coutinho Lima - Contador - 1SP101691/O-9

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ n°. 61.490.561/0001-00
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018.
Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e a todos que, direta ou indiretamente, nos deram apoio e confiança. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 30 de Junho de 2020.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)
Ativo 2019 2018
Circulante 663.548.505 638.586.570
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.732.129 7.111.690
Clientes (Nota 4) 209.269.637 207.030.395
Estoques (Nota 5) 405.017.644 347.098.419
Impostos a Recuperar (Nota 6) 12.210.169 20.287.082
Outros Créditos (Nota 7) 32.318.926 57.058.984
Não Circulante 292.134.625 261.141.289
Realizável à Longo Prazo 37.862.016 37.534.886
Depósitos Judiciais (Nota 8) 2.608.829 2.189.949
Créditos com Controladas e Coligadas (Nota 9) 31.037.454 31.122.604
Tributos a Recuperar 4.151.374 4.151.373
Outros Créditos 64.359 70.960
Investimentos (Nota 10) 240.935.499 167.744.228
Imobilizado (Nota 11) 12.174.265 54.648.617
Intangível (Nota 12) 1.162.845 1.213.558
Diferido (Nota 13) - -
Total do Ativo 955.683.130 899.727.859

Passivo 2019 2018
Circulante 259.018.801 254.559.074
Empréstimos e Financiamentos (Nota 14) 36.196.678 16.113.588
Fornecedores 152.184.172 164.707.396
Salários e Obrigações Sociais 11.556.826 11.244.730
Impostos a Recolher (Nota 15) 5.193.078 9.612.969
Outras Obrigações (Nota 16) 53.888.047 52.880.391
Não Circulante 31.030.907 26.338.328
Exigível a Longo Prazo 31.030.907 26.338.328
Empréstimos e Financiamentos (Nota 14) 1.100.000 12.805.813
Débitos Controladas e Coligadas (Nota 9) 29.930.907 13.532.515
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 665.633.422 618.830.457
Capital Social (Nota 18.1) 349.899.528 323.999.528
Reserva de Lucros (Nota 18.2) 344.798.278 323.999.202
Ajuste Avaliação Patrimonial 1.423.846 1.319.957
Ações em Tesouraria (30.488.230) (30.488.230)

Total do Passivo 955.683.130 899.727.859

Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)

2019 2018
Receita Operacional Bruta 1.737.012.004 1.639.149.487
Impostos e Deduções da Receita Bruta (155.301.295) (138.356.373)
Receita Operacional Líquida 1.581.710.709 1.500.793.114
Custo de Vendas e Serviços (1.312.678.407)(1.229.095.305)
Lucro Bruto 269.032.302 271.697.809
(Despesas) Receitas Operacionais (206.337.121) (222.494.187)
Despesas com Vendas (84.076.795) (81.325.640)
Despesas Administrativas e Gerais (175.063.981) (182.566.949)
Despesas Financeiras (45.104.882) (49.528.433)
Receitas Financeiras 58.158.743 60.129.335
Outras Receitas 39.749.794 30.797.500
Lucro Operacional 62.904.790 49.203.622
Outras Receitas e Despesas 137.873 (1.768.241)
Lucro Antes dos Impostos 62.833.054 47.435.381
Imposto de Renda e Contribuição Social (11.097.653) (15.810.324)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 51.735.401 31.625.057
Lucro Líquido por Ação (Em R$) 3.004,90 1.836,85

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)

2019 2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 51.735.401 31.625.057
Despesas (Receitas) Que Não Afetaram o Caixa
Ajustes de Exercício Anteriores (1.336.052) -
Depreciação e Amortização 3.387.901 4.962.831
Baixa do Imobilizado, Intangível e Diferido 107.101 1.518.734
Equivalência Patrimonial (28.001.425) (11.135.975)
Amortização Relacionamento Clientes e
Cláusula não Concorrência - PPA 1.177.651 1.177.651

Lucro Operacional Bruto Antes
das Mudanças do Capital de Giro 27.070.577 28.148.298

Variação nos Ativos e Passivos
Circulantes e Não Circulantes

Clientes (2.239.242) 4.306.151
Estoques (57.919.225) (80.363.280)
Impostos a Recuperar 8.076.913 60.049.192
Outros Créditos 24.740.058 38.990.625
Fornecedores (12.523.224) 34.451.380
Salários e Obrigações Sociais 312.096 (884.258)
Impostos a Recolher (4.419.891) 2.248.762
Outras Obrigações 1.007.655 18.350.979
Total da Variação nos Ativos e
Passivos Circulantes e Não Circulantes (42.964.860) 77.149.551

Caixa Líquido Absorvido nas
Atividades Operacionais (15.894.283) 105.297.849

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado e Intangível (8.855.108) (50.242.429)
Redução de Investimentos (538.661) 30.223.830
Ágio na Venda de Ações - -
Compra de Ações - (99.999)
Compra de Ações em Tesouraria - -
Dividendos Recebidos 2.160.221 1.328.949
Caixa Líquido Gerado nas
Atividades de Investimentos (7.233.548) (18.789.649)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Depósitos Judiciais (418.879) (135.683)
Créditos em Controladas e Coligadas 85.150 (5.156.620)
Outros Créditos 6.601 33.440
Empréstimos e Financiamentos 8.377.277 (88.436.923)
Débitos em Controladas e Coligadas 16.398.393 8.863.270
Pagamento de Dividendos (3.700.273) -
Caixa Líquido Aplicado nas
Atividades de Financiamentos 20.748.270 (84.832.516)

Aumento (Redução) Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa (2.379.561) 1.675.684

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 7.111.690 5.436.006
Saldo Final de Caixa e Equivalentes 4.732.129 7.111.690
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa (2.379.561) 1.675.684

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)
Capital Reservas Ajuste de Avaliação Ações em Lucros Total
Social de Lucros Patrimonial Tesouraria Acumulados

Saldos em 31/12/2017 308.187.000 308.186.673 754.336 (30.488.230) - 586.639.779
Aquisição de Ações p/Manutenção em Tesouraria - - - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - 565.621 - - 565.621
Lucro Líquido do Exercício - - - - 31.625.057 31.625.057
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 1.581.253 - - (1.581.253) -
Aumento de Capital Social 15.812.528 - - - (15.812.528) -
Reserva p/Investimentos e Capital de Giro - 14.231.276 - - (14.231.276) -
Saldos em 31/12/2018 323.999.528 323.999.202 1.319.957 (30.488.230) - 618.830.457
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - (1.336.052) (1.336.052)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - 103.889 - - 103.889
Compensação de Prejuízos Acumulados - (1.336.052) - - 1.336.052 -
Lucro Líquido do Exercício - - - - 51.735.401 51.735.401
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 2.586.770 - - (2.586.770) -
Aumento do Capital Social 25.900.000 - - - (25.900.000) -
Reserva p/Investimentos e Capital de Giro - 19.548.358 -- - (19.548.358) -
Dividendos - - - - (3.700.273) (3.700.273)
Saldos em 31/12/2019 349.899.528 344.798.278 1.423.846 (30.488.230) - 665.633.422

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de Dezembro de 2019 e 2018.

1. Contexto Operacional: A Distribuidora Automotiva S.A., tem por obje-
tivo: a) O comércio, representação, importação e exportação, peças, aces-
sórios e serviços inerentes à autoveículos, pneus, câmaras de ar, artigos de
borracha, administração de bens móveis e negócios próprios, aluguel de
outros bens imóveis e intermediação de negócios; b) Prestação de serviços
por conta própria e de terceiros de: recauchutagem de pneus, cambagem,
balanceamento, alinhamento de rodas e outros inerentes ao ramo.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações
Contábeis foram elaboradas com observância dos critérios contábeis cons-
tantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis nº 11.638/07 e
11.941/09 (artigos 37 e 38), atendem plenamente o Pronunciamento Técni-
co CPC 26, item 16 e basearam-se nos fatos econômicos identificados na
documentação e informações da Administração da Empresa.
3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado: As receitas
e despesas são registradas de acordo com o regime de competência do
exercício. b) Aplicações Financeiras: Estão demonstradas pelo custo de
aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a
data do Balanço. c) Clientes: São apresentados de acordo com valores de
realização. Os valores apurados com devedores duvidosos são baixados
para perdas, atentando-se para as regras da legislação vigente. Informamos
que os saldos de clientes não diferem de seus valores justos, dado a nature-
za de curto prazo. d) Estoques: Os estoques estão avaliados ao custo mé-
dio de aquisição, que não excede o valor de mercado. e) Investimentos: Os
investimentos em participações societárias estão avaliados pelo método de
equivalência patrimonial, conforme demonstrado na nota explicativa nº 10. f)
Imobilizado: É demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da respecti-
va depreciação, corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995. A
depreciação é calculada pelo método linear, considerando a vida útil estima-
da dos bens. g) Diferido: É demonstrado pelo custo de aquisição ou forma-
ção, deduzido da respectiva amortização. A amortização é calculada pelo
método linear, com base no prazo que o benefício é gerado. h) Intangível:
Inclui os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos, destinados à
manutenção da Sociedade. A amortização é calculada pelo método linear,
com base no prazo que o benefício é gerado. i) Fornecedores: O Valor justo
não difere significativamente dos saldos nos registros contábeis. j) Provisão
para Férias: Constituída com base nos direitos adquiridos pelos emprega-
dos até a data do balanço, acrescida dos respectivos encargos sociais. k)
Outros Ativos e Passivos: Os ativos estão demonstrados pelos valores de
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e as vari-
ações monetárias correspondentes. Os passivos estão demonstrados pe-
los valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encar-
gos e as variações monetárias correspondentes.
4. Clientes: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Contas a Receber de Clientes 212.280.222 211.927.198
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.751.982) (3.410.163)
Juros Provisionados de Clientes (1.258.603) (1.486.640)
Clientes 209.269.637 207.030.395
Descrição 2019 2018
A vencer: 199.878.121 198.703.817
Vencidas
Até 30 dias 10.222.537 11.320.129
31 a 60 dias 852.823 680.661
61 a 90 dias 325.877 56.054
91 a 120 dias 190.190 (67.472)
121 a 150 dias 274.195 (111.212)
151 a 180 dias 257.442 1.560.600
Mais de 180 dias 279.037 (215.379)
Contas a Receber de Clientes 212.280.222 211.927.198
O limite de crédito para clientes é estabelecido pelo histórico interno mantido
pela Sociedade. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída
com base nas contas a receber vencidas acima de 180 dias e para as quais
não há expectativa de recebimento. O montante da provisão é considerado
suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber em aberto.
5. Estoques: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Mercadorias para Revenda 472.839.765 404.224.457
Remessa/Retorno Mercadorias p/ Reparos (2.643.771) (1.789.700)
ICMS s/ Compras (31.203.361) (23.500.570)
PIS / COFINS s/ Compras (33.974.989) (31.835.768)
Total Estoques 405.017.644 347.098.419
6. Impostos a Recuperar: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
ICMS a Recuperar 2.146.598 1.341.213
Antecipação CSLL 953.818 998.714
Antecipação de IRPJ 4.070.680 2.928.041
IRPJ Pago a Maior a Compensar 668.121 9.279.819
CSLL Pago a Maior a Compensar 4.324.357 4.857.349
IRRF s/ JCP a Recuperar - 808.505
Outros 46.595 73.441
Total 12.210.169 20.287.082
7. Outros Créditos: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Adiantamentos a Fornecedores 8.600.000 6.858.215
Antecipação de Dividendos 3.352.165 -
Bens em Poder de Terceiros 1.461.242 1.582.665
JCP 8.855.609 9.015.626
Valor a Receber 3.739.193 4.770.976
Despesas Pagas Antecipadamente 828.449 858.463
Outros Créditos 5.482.268 33.973.039
Total 32.318.926 57.058.984
8. Depósitos Judiciais: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Depósitos Judiciais Trabalhistas 572.111 346.942
Depósitos Judiciais Tributários 1.187.908 1.125.125
Depósitos Judiciais Recursal 12.945 12.945

Depósitos Judiciais Ação Cível 835.865 704.937
TOTAL 2.608.829 2.189.949
9. Transações com Partes Relacionadas: As transações com partes relacio-
nadas estão representadas por operações de mútuo entre as empresas, con-
forme demonstramos no quadro abaixo.
Empresa Ativo Passivo

2019 2018 2019 2018
Cofipe Veículos Ltda. 16.897.538 1.840.367 - -
Tiete Veículos S.A. - - - 7.126.423
Bernina Administradora
de Imóveis Ltda. - - 29.930.907 6.406.092

Distribuidora Veicular Ltda. 3.024.818 1.834.333 - -
Terraço Itália
Restaurante Ltda. - 130.026 - -

Rimini Empreendimentos
Imobiliários Ltda. 246.358 171.469 - -

Car Central Autopeças
Rolamentos Ltda. 9.735.374 26.969.391 - -

E-Star Comércio
Eletrônico Ltda. 1.133.366 177.018 - -

Total 31.037.454 31.122.604 29.930.907 13.532.515
10. Investimentos: Os investimentos estão representados conforme quadro
abaixo:
Descrição 2019 2018
Participações Controladas e Coligadas
- Bernina Administradora de Imóveis Ltda 76.551.488 57.896.931
- Distribuidora Veicular Ltda. 6.205.768 6.589.942
- Montecatini Imobiliária Ltda. 2.291.972 1.875.715
- Santa Paula SRL 5.130.328 5.039.969
- Rimini Empreendimentos Imobiliários Ltda. 2.072.098 2.152.167
- Pellegrino Distribuidora de Autopeças Ltda. 88.276.719 81.095.907
- Car Central de Autopeças e Rolamentos Ltda. 2.314.405 2.228.343
- Leste Participações S.A. 2.840.636 2.285.301
- E-Star Comércio Eletrônico Ltda. - 35.387
- Ágio Participações Controladas 6.276.556 7.454.206
Participação em Outras Empresas 1.090.361 1.090.361
Outros Investimentos (10.1) 47.885.168 -
Total 240.935.499 167.744.228
10.1 Em 2019 a administração optou pela transferência da aeronave contabili-
zada no grupo do Ativo Imobilizado, para grupo de Investimentos por entender
a melhor adequação para o referido ativo, por não ser utilizado na atividade
fim da empresa.
11. Imobilizado: Está assim composto:

2019 2018
Taxas de Depre-

Depre- ciação
Descrição ciação (%) Custo Acumulada Líquido Líquido
Benfeitorias em Bens
de Terceiros 10 4.701.361 (1.354.948) 3.346.413 911.352

Celulares e Periféricos 10 11.526 (11.526) - -
Edificações e
Benfeitorias 20 48.493 (41.504) 6.989 7.928

Construção em
Andamentos 69.463 - 69.463 -

Equipamentos
Comunicação e Tel 20 1.375.569 (1.367.989) 7.580 10.195

Equipamentos de
Informática 20 10.196.251 (9.192.699) 1.003.552 1.173.248

Instalações 10 416.618 (315.454) 101.164 96.582
Máquinas,
Equipamentos e
Ferramenta 10 5.625.445 (4.270.183) 1.355.262 882.240

Móveis e Utensílios 10 18.019.284 (14.954.801) 3.064.483 3.506.299
Veículos 20 8.948.368 (5.850.376) 3.097.992 3.413.751
Leasing Informatica 20 265.767 (144.400) 121.367 174.521
Aeronaves 10 - - - 44.472.501
Total Geral 49.678.145 (37.503.880) 12.174.265 54.648.617
11.1 Movimentação do Custo e Depreciação Acumulada

2018 2019
Descrição Saldo Inicial Adições Baixas Saldo Final
Benfeitorias em Bens
de Terceiros 2.146.207 3.428.954 (873.800) 4.701.361

Celulares e Periféricos 21.010 - (9.484) 11.526
Edificações e Benfeitorias 48.493 - - 48.493
Construções em Andamento - 3.255.634 (3.186.171) 69.463
Equipamentos
Comunicação e Tel 1.381.787 4.470 (10.688) 1.375.569

Equipamentos
de Informática 9.949.237 375.342 (128.328) 10.196.251

Instalações 393.976 29.042 (6.400) 416.618
Máquinas, Equipamentos
e Ferramentas 4.984.601 765.266 (124.422) 5.625.445

Móveis e Utensílios 17.668.784 496.714 (146.214) 18.019.284
Leasing Informática 265.767 - - 265.767
Veículos 8.834.000 1.000.552 (886.184) 8.948.368
Aeronaves 47.227.435 - (47.227.435) -
Total 92.921.297 9.355.974 (52.599.126) 49.678.145
(-) Depreciação
Acumulada (38.272.680) (3.019.077) (3.787.877) (37.503.880)

Total Líquido 54.648.617 6.336.897 (48.811.249) 12.174.265
12. Intangível: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Fundo de Comércio 6.563.580 6.563.580
Licença de Uso Software 6.838.082 6.519.969
Marcas, Direitos e Patentes 409.357 409.357
Leasing 20.129 20.129
Amortização Acumulada (12.668.303) (12.299.477)
Intangível Líquido 1.162.845 1.213.558

13. Diferido: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Benfeitorias em Bens de Terceiros 576.184 576.184
Amortização Acumulada (576.184) (576.184)
Diferido Líquido - -
14. Empréstimos e Financiamentos: Referem-se a empréstimos contraí-
dos junto às instituições financeiras, com taxas usualmente praticadas no
mercado.
Instituições Financeiras 2019 2018
Passivo Circulante 36.196.678 16.113.588
Banco do Brasil S/A 16.151.260 16.007.913
Banco Safra S/A 20.022.397 -
Encargos Leasing 23.021 105.675
Passivo Não circulante 1.100.000 12.805.813
Banco do Brasil S/A - 12.000.000
Banco Itaú - 770.000
Encargos Leasing - 35.813
Contrato Itaú 1.100.000 -
15. Impostos a Recolher: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Imposto de Renda Retido na Fonte 1.318.431 3.193.780
ICMS Substituição Tributária 1.529.511 2.500.829
Outros 2.345.136 3.918.360
Total 5.193.078 9.612.969
16. Outras Obrigações: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Aluguéis 1.974.853 1.668.780
Comissões 1.395.965 1.912.372
JCP a Pagar 32.610.250 16.879.180
Participação nos Resultados 4.705.978 4.544.898
Outras Contas a Pagar 4.732.418 18.979.653
Outros 8.468.583 8.895.508
Total 53.888.047 52.880.391
17. Contingências Passivas: A Sociedade é parte envolvida em ações judici-
ais e, quando aplicável, essas demandas são amparadas por depósitos judici-
ais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são
estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião dos con-
sultores legais. Os processos de prognóstico “perda provável” no montante de
R$ 233.003,80 na opinião de nossos assessores jurídicos, não estão provisio-
nados por serem considerados valores não relevantes. Os processos de prog-
nóstico “perda possível”, na opinião dos consultores atingem em 31 de de-
zembro de 2019 o montante estimado de R$ 7.642.290,04.
18. Patrimônio Líquido: 18.1 Capital Social: O Capital Social totalmente in-
tegralizado está representado por 17.217 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal. 18.2 Reserva de Lucros: Constituída consoante a Lei das So-
ciedades por Ações e o Estatuto, como segue:
Descrição 2019 2018
Reserva Legal 44.581.190 41.994.420
Reserva para Investimento e Capital de Giro 300.217.088 282.004.782
Total 344.798.278 323.999.202
19. Cobertura de Seguro: É política da Sociedade, manter a cobertura de
seguros para os bens do ativo imobilizado e dos estoques sujeitos a risco, por
montantes julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros, de acordo com
a natureza das atividades e a orientação dos consultores de seguros.
20. Eventos Subsequentes: Estamos por vivenciar um período cuja perspec-
tiva de faturamento se reduz, independentemente da sazonalidade de merca-
dos, em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19), inúmeros setores
produtivos e comerciais estão paralisando ou reduzindo suas operações, es-
tabelecendo um cenário de incertezas na economia mundial. Aguarda-se do
governo, medidas que possam conter os impactos econômicos e financeiros,
que visem assegurar a sustentabilidade das empresas e a continuidade das
suas operações.

Lafaiete Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 09.094.283/0001-52 - NIRE 35.221.791.972

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur;
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao
objeto social, atualmente de R$ 6.341.601,00 para R$ 1.341.601,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Miziara Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 11.903.020/0001-99 - NIRE 35.224.224.301

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; Secretário:
Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social,
atualmente de R$ 14.947.772,00 para R$ 9.947.772,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Arapanés Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 11.449.834/0001-03 - NIRE 35.223.849.455

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao
objeto social, atualmente de R$ 26.755.800,00 para R$ 6.755.800,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como 
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Catarina Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 11.371.519/0001-00 - NIRE 35.223.849.439

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação 
ao objeto social, atualmente de R$ 13.165.943,00 para R$ 10.165.943,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem
como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Giopris Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 65.718.777/0001-31 - NIRE 35.221.399.614

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao
objeto social, atualmente de R$ 12.275.732,00 para R$ 9.275.732,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como 
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Jauaperi Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 08.329.391/0001-02 - NIRE 35.220.946.662

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao
objeto social, atualmente de R$ 12.066.914,00 para R$ 4.066.914,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como 
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Limoges Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 08.204.931/0001-13 - NIRE 35.220.718.058

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação 
ao objeto social, atualmente de R$ 18.301.711,00 para R$ 10.301.711,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem
como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Marcella Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 05.352.302/0001-42 - NIRE 35.217.792.897

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao 
objeto social, atualmente de R$ 2.688.794,00 para R$ 1.188.794,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como 
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Tirol Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 12.299.076/0001-49 - NIRE 35.224.516.166

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação
ao objeto social, atualmente de R$ 30.340.928,00 para R$ 15.340.928,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem 
como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Village of Kings Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 08.510.288/0001-56 - NIRE 35.221.127.673

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; Secretário:
Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social,
atualmente de R$ 26.157.506,00 para R$ 21.157.506,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Windsor Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 09.094.292/0001-43 - NIRE 35.217.792.897

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10:h, na sede social Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao
objeto social, atualmente de R$ 9.687.765,00 para R$ 6.687.765,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 24 de julho de 20206

Tendência que vem crescendo nos últimos anos, 
o trabalho remoto parece ter agradado gran-
de parte dos negócios que estão trabalhando 

atualmente nesse formato. Segundo pesquisa da 
Gartner, Inc., 47% dos líderes das empresas planejam 
permitir que os funcionários trabalhem a distância 
em tempo integral, após o período de pandemia. 
Por outro lado, 82% dos gestores pretendem que 
os colaboradores trabalhem remotamente alguns 
dias da semana.

De acordo com a consultoria americana, a previsão 
é que, até 2024, as reuniões presenciais representem 
apenas 25% dos encontros corporativos, devido à 
expansão de usuários utilizando a videoconferência. 
Já em relação à telefonia em nuvem, o número de 
empresas utilizando o serviço deve crescer 8,9% em 
2020 e 17,8% em 2021.

A solução de voz em nuvem, por exemplo, permite 
que os colaboradores realizem o atendimento de casa, 
com ligações em alta qualidade por meio da internet, 
seja utilizando um telefone IP ou com o softphone no 
dispositivo móvel.  Para os clientes net2phone, há as 
duas opções 

Softphone
Com interface intuitiva, o softphone net2phone é 

um aplicativo que funciona como extensor do ra-
mal do telefone de mesa. A ferramenta é gratuita, 
disponível para dispositivos Android e iOS e per-

A mudança repentina das atividades corporativas para o home office levou as empresas a adotar soluções de comunicação para manter 
a rotina de trabalho. As reuniões por videoconferência, o uso da telefonia em nuvem e integração com plataformas de colaboração 
aumentaram e ajudaram as organizações a criar ambientes seguros e produtivos para continuar operando em plena capacidade.

mite fazer/receber ligações, transferir chamadas e 
realizar outros recursos de discagem diretamente 
no aplicativo.

Baseado em protocolo de internet, o aparelho é 
outra opção para realizar o atendimento. O telefone 
de mesa pode ser conectado a uma porta de internet 
para atender e realizar ligações. Com o telefone, o 
usuário tem acesso a todos serviços de telefonia, 
como identificador de chamadas, opção de gravação, 
transferência entre ramais e histórico.

A tecnologia é integrada a uma plataforma de PABX 
virtual, onde é possível gerenciar o fluxo de chama-
das da empresa, além de funções para aumentar a 

EMprESaS SE adapTaM ao hoME 
officE coM SoluçõES EM nuvEM 

Mudança rEpEnTina daS aTividadES corporaTivaS

Pixabay/net2phone.com/reprodução

performance no atendimento, sem a necessidade de 
equipamentos e estruturas físicas.

"O principal benefício 
que a IDT-net2phone 
proporcionou para a nossa 
empresa foi a versatilidade 
para atender às ligações 
nos ramais fixos ou no 
aplicativo do celular (em 
qualquer lugar do mun-
do).  A digitalização da 
nossa linha, funcionando 
com o PABX (virtual), 
ura, caixa postal, identifi-
cador de chamada foram 
as melhores escolhas 
para nossa companhia", 
destaca Matheus Grando, 
sócio-diretor da Lopes 
Brooklin, sobre as van-
tagens oferecidas pela 
tecnologia.

Soluções de comuni-
cações unificadas - 
Além da telefonia em 
nuvem, a net2phone 
oferece modernas fer-
ramentas para ajudar seus clientes a se comunicar 
com mais facilidade, mobilidade e escalabilidade. 
Conheça as soluções de comunicações unificadas 
oferecidas pela operadora.

o net2phone huddle é uma plataforma de video 
conferência segura, rica em recursos e de alta de-
finição para reuniões virtuais. Com a solução, os 
participantes podem compartilhar suas telas e de 
vídeos do YouTube, controlar a seleção de áudio e 
vídeo, opção de levantar a mão para interagir, con-
ferência por telefone, bate-papo público e privado. 

 Além de versão para web, os clientes podem baixar 
o aplicativo em qualquer dispositivo móvel, seja 
iOS ou Android, disponível gratuitamente na App 
Store e na Play Store.

integração com Microsoft Teams - Na integração, 
os usuários utilizam as funcionalidades corporativas 
do MS Teams com o ramal da empresa fornecido 
pela net2phone de forma unificada, permitindo 
que os colaboradores tenham tudo dentro de um 
único ambiente de colaboração e comunicação em 
nuvem. Ao integrar a solução, é possível realizar 
e receber ligações internas e externas, transferir 
chamadas e utilizar outros recursos avançados da 
telefonia em nuvem.

 
Fonte e mais informações, acesse (net2phone.com.br/).
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à telefonia em 
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de empresas 
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em 2021.
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Em tempos de 
pandemia, falar bem 

pode fazer a diferença 
Falar é natural 
do ser humano. 
A comunicação está 
presente em todos os 
momentos de nossas 
vidas

Desde crianças, so-
mos estimulados 
a falar (fala, “ma-

mãe”) e a nos comunicar 
por gestos (“dá tchau 
pra vovó”) e expressões 
corporais (“dança pro 
vovô ver”). Fazemos 
teatro na escola, e va-
mos ser francos, não são 
peças da Broadway, mas 
nos divertimos muito. 
Escrevemos redações, 
que dificilmente virarão 
Best-sellers, mas nos 
orgulhamos delas.

Crescemos e vamos 
ao mercado de trabalho 
onde precisamos nos 
comunicar com nossos 
pares, clientes, forne-
cedores, concorrentes 
e todos os stakeholders 
relacionados à nossa pro-
fissão e à nossa empresa. 
Valorizamos o olho no 
olho, isso gera confiança. 
Mas, e quando isso não é 
mais possível?

Passamos por um mo-
mento delicado da nossa 
sociedade mundial, a or-
dem agora é home office, 
e falar de oratória parece 
desnecessário, mas isso 
é um ledo engano. Nesse 
momento de pandemia e 
isolamento social, mais 
do que nunca, precisamos 
saber nos comunicar de 
forma objetiva e assertiva.

Lojas precisam vender, 
clientes precisam com-
prar, professores pre-
cisam dar aulas, alunos 
precisam estudar, advo-
gados precisam participar 
de audiências, o mundo 
precisa continuar girando 
suas economias da me-
lhor forma possível, mas 
sem afetar ou por em risco 
a saúde de todos. E isso 

tudo está acontecendo 
via web.

Estamos usando as 
mídias sociais todo o 
tempo e muito mais do 
que usávamos nos dias 
“normais”. O mundo está 
conectado 24h por dia. 
A informação circula em 
velocidade estonteante. 
Com o isolamento social 
as pessoas querem ver 
e ser vistas pelos canais 
disponíveis, tais como, 
Youtube, Instagram, Fa-
cebook, Linkedin, Twitter 
e todos os canais virtuais 
que possam gerar algum 
tipo de integração e inte-
ração social.

Por isso, saber expres-
sar-se, falar com proprie-
dade sobre algum tema, 
dar uma boa aula, vender 
o seu produto ou serviço, 
atingir o seu público, en-
cantar e prender a aten-
ção dos seus ouvintes é 
importante e gratificante 
quando se consegue. Isso 
é colocar a oratória em 
ação. A concorrência che-
ga pelo seu computador 
e não pede licença.

Agora, para falar bem, 
uma coisa é imprescin-
dível: LER.

Sem conteúdo não há 
o que falar, ou só se fala 
bobagens. Sem conheci-
mento os debates se tor-
nam rasos. As opiniões 
são baseadas em “achis-
mos”. As apresentações 
não convencem e a cre-
dibilidade desmorona. 
Quero deixar uma única 
dica para quem quer se 
tornar um bom orador: 
LEIA. Leia muito. Leia 
de tudo. Leia o que não 
gosta. Leia o que não 
entende. Leia o que 
você tem paixão. Leia 
até bula de remédio, 
mas LEIA.

(*) - É mestre em Tecnologia 
e Sociedade, professor e 

coordenador de operações dos 
cursos semipresenciais do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

Júlio Cezar Bernardelli (*)

3043-4171
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TIETÊ VEÍCULOS S.A.
CNPJ n°. 68.857.085/0001-62
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro 2018.
Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e a todos que, direta ou indiretamente, nos deram apoio e confiança. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 30 de Junho de 2020.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)
Ativo 2019 2018
Circulante 127.707.530 77.720.009
Caixa e Equivalentes de Caixa 11.527.265 2.183.985
Clientes 27.916.860 26.914.785
Estoques (Nota 7) 33.999.310 20.524.277
Veículos em Trânsito (Nota 4) 33.283.190 19.650.451
Adiantamento a Fornecedores Volkswagem 6.360.120 3.557.913
Adiantamentos (Nota 5) 8.372.875 352.904
Fundo de Capitalização Volkswagem 199.127 1.160.026
Impostos a Recuperar (Nota 6) 5.693.284 1.630.516
Outros Créditos 355.499 1.745.152
Não Circulante 2.058.311 9.440.150
Realizável a Longo Prazo 938.934 7.988.104
Depósitos Judiciais 133.740 56.279
Créditos com partes relacionadas (Nota 8) - 7.126.422
Impostos a Recuperar 741.327 741.327
Encargos a Apropriar 63.867 64.076
Imobilizado (Nota 9) 1.102.852 1.411.365
Intangível (Nota 10) 16.525 40.681
Total 129.765.841 87.160.159

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante 89.763.205 57.290.706
Empréstimos e Financiamentos 753 4.062
Fornecedores 39.365.414 29.168.776
Fornecedores - Veículos em Trânsito (Nota 4) 33.283.190 19.650.451
Salários e Obrigações Sociais 4.068.066 2.457.597
Impostos à Recolher (Nota 11) 5.075.251 897.956
Outras Obrigações (Nota 12) 7.970.531 5.111.864
Não Circulante - 1.131
Exigível a Longo Prazo - 1.131
Leasing Informatica - 1.131
Patrimônio Líquido 40.002.636 29.868.322
Capital Social (Nota 14.1) 26.680.000 26.680.000
Reserva de Lucros (Nota 14.2) 13.322.636 3.188.322

Total 129.765.841 87.160.159

Demonstrações dos Resultados para os Exercícios Findos
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)

2019 2018
Receita Operacional Bruta 451.951.617 248.237.833
Impostos e Deduções da Receita Bruta (45.328.682) (26.710.765)
Receita Operacional Líquida 406.622.935 221.527.068
Custo de Vendas e Serviços (368.194.889) (193.349.637)
Lucro Bruto 38.428.046 28.177.431
( Despesas ) Receitas Operacionais (23.987.555) (28.431.284)
Despesas com Vendas (15.397.800) (9.525.825)
Despesas Administrativas e Gerais (29.342.745) (30.283.998)
Despesas Financeiras (2.030.862) (2.157.697)
Receitas Financeiras 22.725.150 13.361.305
Outras Receitas 58.702 174.931
Lucro (Prejuizo) Operacional 14.440.491 (253.853)
Outras Receitas e Despesas 220.678 411.720
Lucro (Prejuizo) Antes dos Impostos 14.661.169 157.867
Imposto de Renda e Contribuição Social (4.526.855) (149.703)
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício 10.134.314 8.164
Lucro (Prejuizo) Líquido por Ação ( Em Reais ) 10.134,31 8,16

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)

2019 2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício 10.134.314 8.164
Despesas (Receitas) que não afetaram o caixa
Depreciação e Amortização 358.406 481.644
Baixas do Imobilizado 72.000 795.254
Lucro (Prejuízo) Operacional Bruto
Antes das Mudanças Capital de Giro 10.564.720 1.285.062

Variações nos Ativos e Passivos
Circulantes e não Circulantes

Clientes (1.002.075) (8.047.471)
Estoques (13.475.033) (3.553.745)
Veículos em Trânsito (13.632.739) (15.836.992)
Adiantamento A Fornecedores Volkswagem (2.802.207) 7.554.263
Adiantamentos (8.019.971) (251.390)
Fundo de Capitalização Volkswagem 960.899 (297.812)
Impostos a Recuperar (4.062.768) (1.406.914)
Outros Créditos 1.389.654 (972.677)
Empréstimos e Financiamentos (3.309) (458)
Fornecedores 10.196.638 7.650.533
Fornecedores - Veículos em Trânsito 13.632.739 15.836.992
Salários e Obrigações Sociais 1.610.469 340.190
Impostos a Recolher 4.177.296 221.904
Outras Obrigações 2.858.667 1.934.828
Total da Variação nos Ativos e
Passivos Circulantes e Não Circulantes (8.171.740) (3.171.251)

Caixa Líquido Gerado (Absorvido) nas
Atividades Operacionais 2.392.980 4.456.313

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado (97.737) (1.004.856)
Aquisição de Intangível - (2.167)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (97.737) (1.007.023)
Depósitos Judiciais (77.461) 35.633
Crédito com partes Relacionadas 7.126.421 (7.126.422)
Outros Créditos - 4.611.695
Encargos a Apropriar 208 833
Débitos com partes Relacionadas - (1.241.581)
Leasing Informatica (1.131) (4.520)
Caixa Líquido das Atividades
de Financiamentos 7.048.037 (3.724.362)

Aumento (Redução) Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa 9.343.280 (275.072)

Caixa e Equivalentes de Caixa
- No Início do Exercício 2.183.985 2.459.057

Caixa e Equivalentes de Caixa
- No Final do Exercício 11.527.265 2.183.985

Aumento (Redução) Líquido de
Caixa e Equivalentes de Caixa 9.343.280 (275.072)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de Dezembro de 2019 e 2018.

1. Contexto Operacional: A Tietê Veículos S.A., tem por objeto: distribui-
ção, compra, venda, locação, representação, exportação e importação de
veículos automotores em geral, o comércio de peças e acessórios em geral
e a exploração do ramo de oficinas mecânicas de conserto de veículos e
partes.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações
Contábeis foram elaboradas com observância dos critérios contábeis cons-
tantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis nº 11.638/07 e
11.941/09 (Artigos 37 e 38), atendem plenamente os Pronunciamentos Téc-
nicos CPC 26, item 16 e basearam-se nos fatos econômicos identificados na
documentação e informações da Administração da Empresa.
3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado: As receitas
e despesas são registradas de acordo com o regime de competência do
exercício. b) Aplicações Financeiras: Estão demonstradas pelo custo de
aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a
data do Balanço. c) Clientes: São apresentados de acordo com valores de
realização. Os valores apurados com devedores duvidosos são baixados
para perdas, atentando-se para as regras da legislação vigente. Informamos
que os saldos de clientes, não diferem de seus valores justos dados a natu-
reza de curto prazo. d) Estoques: Os estoques estão avaliados ao custo
médio de aquisição, que não excede o valor de mercado. e) Imobilizado: É
demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da respectiva depreciação,
corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995. A depreciação é
calculada pelo método linear, considerando a vida útil estimada dos bens. f)
Intangível: Inclui os direitos que tenham por objeto, os bens incorpóreos
destinados à manutenção da Sociedade. A amortização é calculada pelo
método linear, com base no prazo que o benefício é gerado. g) Fornecedo-
res: O valor justo não difere significativamente dos saldos nos registros con-
tábeis. h) Provisão para Férias: Constituída com base nos direitos adquiri-
dos pelos empregados até a data do balanço, acrescida dos respectivos en-
cargos sociais. i) Outros Ativos e Passivos: Os ativos estão demonstrados
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, en-
cargos e as variações monetárias correspondentes. Os passivos estão de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando apli-
cável, os encargos e as variações monetárias correspondentes.
4. Veículos em Trânsito (Ativo e Passivo): Refere-se aos veículos
faturados pela montadora e registrados como direitos no ativo circulante,
tendo como contrapartida o passivo circulante na conta de fornecedores, os
quais integrarão posteriormente o estoque da Empresa. Em 2019 tivemos
um aumento considerável no saldo dessa conta em virtude do aumento da
demanda e também por estratégia comercial da empresa, visando
bonificações e descontos nas compras.
5. Adiantamento a Fornecedores: Essa conta contém operações de ante-
cipações a fornecedores aguardando a chegada da documentação para en-
trada ao Estoque e baixa do adiantamento.
6. Impostos A Recuperar: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
ICMS a Recuperar 1.188.414 186.407
Antecipação CSLL 1.214.992 371.802
Antecipação IRPJ 3.133.755 854.544
Outros 156.123 217.763
Total 5.693.284 1.630.516
7. Estoque: Houve um aumento de R$ 13 milhões no saldo do estoque em
31/12/2019 em comparação ao ano anterior. Esse acréscimo tem como
justificativa o aumento significativo nas vendas em 2019, além disso, por
estratégia da empresa, o estoque de ônibus foi aumentando em mais de
100% do ano anterior. Os estoques estão compostos conforme quadro
abaixo:
Descrição 2019 2018
Veículos Pesados 18.157.020 7.227.358
Peças e Acessórios 15.842.290 13.296.919
Total 33.999.310 20.524.277

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)
Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017 26.680.000 3.180.158 - - 29.860.158
Lucro do Exercício - - - 8.164 8.164
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 408 - (408) -
Reserva de Investimento e Capital de Giro - - 7.756 (7.756) -
Saldo em 31/12/2018 26.680.000 3.180.566 7.756 - 29.868.322
Lucro do Exercício - - - 10.134.314 10.134.314
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 506.716 - (506.716) -
Reserva de Investimento e Capital de Giro - - 9.627.598 (9.627.598) -
Saldo em 31/12/2019 26.680.000 3.687.282 9.635.354 - 40.002.636

8. Transações com partes Relacionadas: Corresponde ao saldo de direito
com operações de mútuo entre as empresas do grupo.
9. Imobilizado: Está assim composto:

2019 2018
Taxas de Depre-

Depre- ciação
Descrição ciação (%) Custo Acumulada Líquido Líquido
Instalações 10 555.753 (506.378) 49.375 62.300
Veículos 20 1.352.773 (956.676) 396.097 593.125
Móveis e Utensílios 10 1.153.853 (925.681) 228.172 256.824
Equipamentos de
Informática 20 1.365.120 (1.274.288) 90.832 96.562

Máquinas,
Equipamentos
e Ferramentas 10 1.323.606 (993.173) 330.433 392.430

Equipamentos
Comunicação e Tel 20 183.520 (181.455) 2.065 1.634

Leasing Informática 20 13.060 (7.182) 5.878 8.490
Total Geral 5.947.685 (4.844.833) 1.102.852 1.411.365
9.1 Movimentação do Custo e Depreciação Acumulada

2018 2019
Regula-
rização

Saldo Lança- Saldo
Descrição Inicial Adições Baixas mento Final
Instalações 555.753 - - - 555.753
Veículos 1.472.773 - (120.000) - 1.352.773
Móveis e Utensílios 1.117.118 37.676 (1.739) 798 1.153.853
Equipamentos
de Informática 1.409.506 36.371 (80.757) - 1.365.120

Máquinas,
Equipamentos
e Ferramentas 1.301.345 22.261 - - 1.323.606

Equipamentos de
Comunicação e Tel 182.649 1.430 (559) - 183.520

Leasing Informática 13.060 - - 13.060
Total 6.052.204 97.738 (203.055) 798 5.947.685
(-) Depreciação
Acumulada (4.640.839) (332.307) 128.313 - (4.844.833)

Total Líquido 1.411.365 (234.569) (74.742) 798 1.102.852
10. Intangível: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Fundo de Comércio 3.402.327 3.402.327
Licença de Uso Software 975.970 975.970
Marcas, Direitos e Patentes 2.236 2.236
Total 4.380.533 4.380.533
(-) Amortização Acumulada (4.364.008) (4.339.852)
Total 16.525 40.681
11. Impostos a Recolher: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Pis 53.321 56.501
Imposto de Renda Retido na Fonte 73.820 313.185
Cofins 250.245 265.247
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 3.252.070 103.072
Contribuição Social 1.277.226 46.630
ICMS ST 59.917 52.929
ISS 93.228 53.590
Outros 15.424 6.802
Total 5.075.251 897.956
12. Outras Obrigações: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Aluguéis a Pagar - 316.410
Depósitos a Identificar 1.594.369 1.996.297
Juros sobre Capital Próprio - 1.706.247
Banco Volkswagen S/A 6.131.950 -
Outros 244.212 1.092.910
Total 7.970.531 5.111.864

13. Contingências Passivas: A Sociedade é parte envolvida em ações ju-
diciais e, quando aplicável, essas demandas são amparadas por depósitos
judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses pro-
cessos são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela
opinião dos consultores legais. Os processos de prognóstico “perda prová-
vel” no montante de R$ 55.047,15 na opinião de nossos assessores jurídi-
cos, não estão provisionados por serem considerados de valores não rele-
vantes. Os processos de prognóstico “perda possível”, na opinião dos con-
sultores atingem em 31 de dezembro de 2019 o montante estimado de R$
1.472.909,85.
14. Patrimônio Líquido: 14.1 Capital Social: O Capital Social totalmente in-
tegralizado está representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal. 14.2 Reserva de Lucros: Constituída consoante a Lei das So-
ciedades por Ações e o Estatuto, como segue:
Descrição 2019 2018
Reserva Legal 3.687.282 3.180.566
Reserva Investimento e Capital de Giro 9.635.354 7.756
Total 13.322.636 3.188.322
15. Cobertura de Seguro: É política da Sociedade, manter a cobertura de
seguros para os bens do ativo imobilizado e dos estoques sujeitos a risco,
por montantes julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros, de acor-
do com a natureza das atividades e a orientação dos consultores de segu-
ros.
16. Eventos Subsequentes: Estamos por vivenciar um período cuja perspec-
tiva de faturamento se reduz, independentemente da sazonalidade de merca-
dos, em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19), inúmeros setores
produtivos e comerciais estão paralisando ou reduzindo suas operações, es-
tabelecendo um cenário de incertezas na economia mundial. Aguarda-se do
governo, medidas que possam conter os impactos econômicos e financeiros,
que visem assegurar a sustentabilidade das empresas e a continuidade das
suas operações.

Á Diretoria                                                                                       Carla Graziane da Silva (Contadora) CRC 1SP 335665/O-3
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contá-
beis - Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da Tietê Veículos S.A. São Paulo -
(SP). Opinião:Examinamos as demonstrações contábeis da Tietê Veículos
S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de de-
zembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Tietê Veículos S.A. em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à Tietê Veículos S.A., de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Ênfases: Eventos Subsequentes -
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 16 às Demonstrações Contábeis,
ratifica-se que o COVID-19 apresenta potencial impacto futuro, como evento
subsequente, ora não requerendo ajuste, em atendimento à NBC TA 560 (R1),
Pronunciamento 24 do CPC-Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Nossa
opinião não contém ressalva, pois não foi requerido ajuste nas Demonstra-
ções Contábeis ora auditadas. Contingências Passivas: Conforme descrito
na Nota Explicativa nº 13 a Sociedade é parte envolvida em ações judiciais e,
quando aplicável, as demandas são amparadas por depósitos judiciais. Os

processos que, na opinião dos assessores jurídicos da Sociedade, são consi-
derados como perda provável não estão provisionados. Nossa opinião não
contém ressalva com relação a esse assunto. Responsabilidades da admi-
nistração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administra-
ção é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, den-
tro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da audito-
ria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao

longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. •
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-
vemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se
manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. São Paulo, 26 de Junho de 2020.
Coutinho & Associados Auditores Independentes S/S. - 2SP021776/O-0

Paulo Coutinho Lima - Contador - 1SP101691/O-9

EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES DAS EMPRESAS IBERKRAFT INDUSTRIA DE
PAPEL E CELULOSE LTDA, IBERSUL INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA e
IBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – todas “em Recuperação Judicial”. O Dr.
Ricardo Alexandre Spessato de Alvarenga Campos, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Guarapuava - Estado do Paraná. Faz Saber, a todos que deste tiver conhecimento e quem possa inte-
ressar, nos termos da decisão de seq. 727.1, dos autos sob nº 0018970-07.2018.8.16.0031 de RECU-
PERAÇÃO JUDICIAL, movida por IBERKRAFT INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA
IBERSUL INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA IBERTRANS TRANSPORTES RODOVI-
ÁRIOS LTDA - “Em Recuperação Judicial” ficam CONVOCADOS e INTIMADOS todos os credo-
res habilitados e sujeitos à recuperação judicial de IBERKRAFT INDUSTRIA DE PAPEL E CELU-
LOSE LTDA, IBERSUL INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA, IBERTRANS TRANSPOR-
TES RODOVIÁRIOS LTDA “em recuperação judicial” para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
DE CREDORES a ser realizada pela plataforma virtual Assemblex, em 1ª convocação, no dia 27/08/2020,
com início da assembleia às 14h00, ocasião em que se realizará a assembleia com a presença dos
credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e, caso não
haja quórum nesta ocasião ficam desde já convocados os credores para a realização, em 2ª convo-
cação desta Assembleia Geral, para o dia 10/09/2020, com início da assembleia às 14h00, a ser reali-
zada em ambiente VIRTUAL, por meio da plataforma digital Assemblex, com o início do
CREDENCIAMENTO a partir das 13h00min de ambas as datas. A assembleia ora convocada tem
como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou
modificação do plano de Recuperação Judicial apresentado na sequência 164 do processo; b) delibe-
ração sobre a constituição do comitê de credores e escolha dos seus membros; c) qualquer outra ma-
téria que possa afetar os interesses dos credores. A Assembleia será presidida pelo representante da
Administradora Judicial nomeada por este Juízo, a Valor Consultores Associados Ltda. Os credores
legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador, conforme disposto no art. 37,
§4º, da Lei 11.101/05, deverão encaminhar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do
início da Assembleia, à Administradora Judicial, preferencialmente via endereço eletrônico:
credenciamentoiberkraft@valorconsultores.com.br, documento hábil que comprove seus poderes ou a
indicação do movimento dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais docu-
mentos. Para acesso à Assembleia Geral de Credores, cada participante deverá realizar PRÉ-CADAS-
TRO, encaminhando um e-mail ao endereço eletrônico: credenciamentoiberkraft@valorconsultores.com.br,
no período compreendido entre a data da publicação do presente edital e até 24 horas de antecedência
ao início da sessão virtual, ou seja, até às 14 horas do dia 27 de agosto de 2020 ou 09 de setembro de
2020, nos termos do art. 37, §4º, da Lei 11.101/2005 indicando 01 (um) endereço eletrônico válido (e-mail)
por credor e apontando o nome de seus patronos e/ou representantes, seus respectivos e-mails e telefo-
nes celulares, identificando na oportunidade quem será o representante principal e acompanhante(s). O
credor pessoa jurídica deverá anexar ao e-mail: o contrato social e alterações, procuração com poderes
específicos para ser representada na assembleia por terceiro e substabelecimento (quando houver). O
credor pessoa física deverá anexar ao e-mail: documentos pessoais (RG e CPF ou CNH) e procuração
com poderes específicos se representado por terceiro na assembleia. Com o recebimento do e-mail, a
Administradora Judicial irá respondê-lo validando o PRÉ-CADASTRO e remetendo as instruções neces-
sárias para participação da assembleia virtual. Os credores poderão obter as instruções para o acesso e
utilização da plataforma digital pela qual se realizará a AGC na página eletrônica da Administradora Judi-
cial nomeada, através do endereço eletrônico https://bit.ly/MANUALAGC, assim como a cópia do Plano
de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia, ou ainda, solicitando-os pelo e-
mail credenciamentoiberkraft@valorconsultores.com.br. A presente Convocação será publicada no
DJPR-ELETRÔNICO, afixada no fórum de Guarapuava-PR, no local de costume, jornal de grande circu-
lação e nas sedes e filiais das Recuperandas, na forma de lei (art. 36 da lei 11.101/2005). Nada mais.
Guarapuava, 22 de julho de 2020

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13.05.2020
Data, Hora e Local: No dia 13 de maio de 2020, às 10h00, a Companhia com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 854, 12º andar, Bela Vista, realiza a Assembleia Geral Extraordi-
nária de modo digital, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 121 da Lei das Sociedades Anônimas, incluído 
pela Medida Provisória nº 931 de 2020, de acordo com a regulamentação da Instrução Normativa do Drei 
nº 79, de 14 de abril de 2020 (“IN DREI 79/2020”). Convocação e Presença: Dispensada a publicação dos 
Editais de convocação e aviso aos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, e do artigo 133, pará-
grafo 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A”), em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade 
do Capital Social, conforme se verifica pelos boletins de voto a distância válidos recebidos diretamente pela 
Companhia, nos termos da regulamentação da IN DREI 79/2020, anexos a presente Ata. Composição 
da Mesa: Presidente - Sr. Naonori Ishii, Diretor Vice Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya 
Taguchi, Diretor da Companhia. Ordem do dia: Deliberar sobre a distribuição de parte do lucro da conta de 
Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R$ 9.071.288,73 (nove milhões, setenta e um mil, duzentos e 
oitenta e oito reais e setenta e três centavos), de forma proporcional às respectivas participações dos acionis-
tas. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovado, sem ressalvas, a 
distribuição aos acionistas de parte do lucro verificado na conta de Reserva de Retenção de Lucros, no valor 
de R$ 9.071.288,73 (nove milhões, setenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e três centa-
vos), na proporção de suas respectivas participações na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,1141 por 
ação, cabendo a cada acionista os montantes abaixo: a. R$ 9.069.540,68 (nove milhões, sessenta e nove mil, 
quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) à acionista Marubeni Corporation; e, b. R$ 1.748,05 
(um mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) ao acionista Tadaaki Kurakake. A administração 
da Companhia ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias ao pagamento do referido 
valor aos acionistas, conforme deliberado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os 
trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e 
assinada por todos os presentes. Mesa: Naonori Ishii - Presidente; Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionis-
tas: Marubeni Corporation - Participação por meio de boletim de voto a distância; presença certificada pelo 
Presidente e Secretário da mesa. Tadaaki Kurakake - Participação por meio de boletim de voto a distância; 
presença certificada pelo Presidente e Secretário da mesa.  JUCESP sob nº 192.904/20-6 em 01/06/2020.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 08.04.2020
Local, Data e Hora - Na sede da Companhia, na Avenida Paulista, 854, 12º andar, Bela Vista, São Paulo 
- SP, em 08 de abril de 2020, às 15h00min. Presenças - Acionistas representando a totalidade do Capital 
Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação - Dispensada a 
publicação dos Editais de convocação e aviso aos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, e do 
artigo 133, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Composição da Mesa - Presidente - Sr. Tadaaki 
Kurakake, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar 
sobre as seguintes matérias: 1) o relatório da Diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financei-
ras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2) a destinação do lucro líquido 
do referido exercício; 3) a fixação da remuneração global da Diretoria; e 4) a análise dos pedidos de renúncia 
de diretores. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovado, sem 
ressalvas: 1) o relatório da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, na edição de 07 de abril de 2020, página 30, e no Jornal Empresas & Negócios, na edição 
de 07 de abril de 2020, página 05; 2) do lucro líquido verificado no exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, no montante total de R$ 14.899.000,00 (quatorze milhões oitocentos e noventa e nove mil reais): 
2.1. a ratificação do pagamento aos Acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio, no montante total de 
R$ 5.061.266,94 (cinco milhões, sessenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro 
centavos), reconhecidos no exercício de 2019, conforme previamente autorizado por meio da Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2019, ressaltando-se que referidos valores foram 
imputados ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no §3º do artigo 347 do Decreto 
nº 3.000 de 26 de março de 1999; 2.2. a destinação do montante de R$ 744.932,48 (setecentos e quarenta 
e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) à conta de reserva legal; 2.3. a 
destinação do saldo do referido lucro, no montante de R$ 9.092.450,20 (nove milhões, noventa e dois mil, 
quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos) à conta de Reserva para a Retenção de Lucros da Com-
panhia; 3) a fixação, para o exercício do ano de 2020, da remuneração dos Diretores no valor global de R$ 
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) mensais, que será distribuída entre os seus membros, con-
forme a responsabilidade de cada um perante a Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia; 
e 4) acatar as renúncias dos diretores, Yuta Mori e Yoshinori Fukui que se desligaram respectivamente em 
03/04/2019 e 29/03/2019. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos 
os presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni 
Corporation - p/p Tadaaki Kurakake, Tadaaki Kurakake. JUCESP sob nº 256.120/20-1 em 16/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ALTERAÇÃO do Edital - Pregão Eletrônico n.º 038/2020. Objeto: Fornecimento 
de Medidor de Velocidade Estático, tipo pistola com bateria acoplada (resolução 
CONTRAN nº. 483/2014) – conforme Plano de Trabalho do Termo de Convênio 102/2019 
– Processo DETRAN-SP nº. 2523302/2019. O Município de Vargem Grande do Sul torna 
público que retificou o TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I do Edital do PE nº 038/2020 
e alterou também a data de abertura para o dia 05/08/2020 às 09:00 horas no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Entrega das Propostas: a partir de 24/07/2020 
às 08h00 horas no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Edital disponível no site 
supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações 
pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954  |  Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24/05/20

Data, hora e local: Aos 24/05/20, às 14hs, na sede social em SP/SP, Avenida das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e
1103, Brooklin Novo, SP/SP, CEP: 04794-000. Convocação e presença: Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido convidada Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek para secretariar
os trabalhos. Ordem do dia: Deliberações e Comentários acerca: (1) Aprovação da assinatura do Aditivo nº 1 ao Contrato de Financiamento 
mediante abertura de crédito nº 16.2.0243.1 de 27/06/16, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES e a Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.; (2) Aprovação da assinatura do Aditivo nº 1 ao Contrato de Financiamento mediante
abertura de crédito nº 17.2.0111.11 de 02/05/17, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e 
a Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. Deliberações e comentários: As matérias a seguir foram aprovadas por votação unânime 
dos membros: (1) a assinatura do Aditivo nº 1 ao Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº 16.2.0243.1 de 27/06/16,
celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A., bem
como a assinatura dos documentos necessários pertinentes a formalização deste Aditivo, incluindo a concessão de eventuais garantias, 
se aplicável; (2) a assinatura do Aditivo nº 1 ao Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº 17.2.0111.11 de 02/05/17,
celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A., bem
como a assinatura dos documentos necessários pertinentes a formalização deste Aditivo, incluindo a concessão de eventuais garantias, 
se aplicável. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos,
foi a presente ata lida e aprovada por todos os presentes. São Paulo, 24/05/20. Assinaturas: Presidente da mesa, Sho Hirai, Secretária da
mesa, Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presentes: Yukinobu Nakano, Tadaharu Shiroyama; Taira Nozaki e Katsutake Shiraishi. Cópia
transcrita do livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Confere com o original. São Paulo, 24/05/20. Sho Hirai - Presidente;
Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária. JUCESP nº 230.901/20-7 em 2/07/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

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

Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação da Assembleia Geral
Extraordinária Realizada em 10 de Julho de 2020. - Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia
05 de agosto 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”:
rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2020, a fim
de tornar sem e efeito o termo de posse dos diretores eleitos, na própria assembleia.
São Paulo, 23 de julho de 2020. André Kissajikian - Diretor Executivo.    (24, 25 e 28)

Diretor: Caetano Alberto Pessina 
Diretor: José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht

Contador: Nitelson Ferreira da Silva - CRC 1SP 159.636/O-1

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro - (Em Reais) Demonstração do Resultado dos Exercícios - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)

Agrus Agropecuária S.A
CNPJ. Nº. 17.783.175/0001-15

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

Ativo            2019           2018
Circulante  9.054.500   10.055.880 
Caixa, bancos e equivalentes  
(aplicações financeiras)  6.427.562   7.250.815 
Impostos a recuperar  633.871   865.278 
Adiantamentos diversos  106.010   257.730 
Operações com pessoas ligadas  1.887.057   1.682.057 
Não Circulante  8.817.750   8.018.608   
Realizável a longo prazo  799.142   8.018.608 
Imobilizado  8.018.608  -
Total do ativo  17.872.250   18.074.488 

Passivo            2019           2018
Circulante  18.275   43.279 
Dividendos a pagar  -     40.079 
Obrigações tributárias  15.075   3.200 
Outras contas a pagar  3.200  -
Não circulante  4.274   36.517 
Operações com pessoas ligadas  4.274   36.517 
Patrimônio líquido  17.849.701   17.994.692 
Capital  19.623.105   19.623.105 
Prejuízos acumulados  (1.773.404)  (1.628.413)
Total do passivo  17.872.250   18.074.488 

           2019          2018
(Despesas) / Receitas operacionais  (625.599)  (414.477)
Resultado da equivalência patrimonial  -     8.968 
Despesas administrativas e gerais,  (625.599)  (423.445)
Prejuízo antes do resultado financeiro  (625.599)  (414.477)
Receitas Financeiras Líquidas  480.608   229.571 
Prejuízo antes do IR e da Contribuição Social  (144.991)  (184.906)
Prejuízo do exercício  (144.991)  (184.906)
Prejuízo por ação  (0,01)  (0,01)

  Prejuízos 
Histórico         Capital         acumulados            Total
Saldo em 31.12.17  10.700.285   (1.443.507)  9.256.778 
Incorporação da controlada  8.922.820   -     8.922.820 
Prejuízo do exercício  -     (184.906)  (184.906)
Saldo em 31.12.18  19.623.105   (1.628.413)  17.994.692 
Prejuízo do exercício  -     (144.991)  (144.991)
Saldo em 31.12.19  19.623.105   (1.773.404)  17.849.701 

1. Contexto Operacional: A principal atividade da Agrus Agropecuária 
S/A, é a criação de bovinos para corte. 2. Apresentação das Demons-
trações Financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 

Fluxo de caixa das atividades operacionais            2019           2018
Prejuízo do exercício  (144.991)  (184.906)
Aumento nos ativos operacionais 
Impostos recuperar  231.407   (865.278)
Adiantamentos diversos  151.720   (257.730)
Operações com pessoas ligadas   (1.004.142)  (1.682.057)
  (621.015)  (2.805.065)
Diminuição/Aumento nos passivos operacionais 
Obrigações tributárias  (25.005)  40.079 
Operações com pessoas ligadas  (32.243)  36.517 
Outras contas a pagar  -     3.200 
  (57.248)  79.796 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Baixa de investimentos - Incorporação  -  9.255.778 
Imobilizado - Incorporação  -  (8.018.608)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos  -     1.237.170 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Integralização do capital - incorporação  -     8.922.820 
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos  -     8.922.820 
Diminuição/Aumento no caixa e
equivalentes de caixa  (823.254)  7.249.815 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  7.250.815   1.000 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  6.427.561   7.250.815 
  (823.254)  7.249.815 

acordo com a Lei 6404/76 e com as alterações promovidas pelas Leis 
nº 11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis no encerramento do exercício. 3. 
Resumo das Principais Práticas Contábeis: 3.1) Caixa e equivalente 
de caixa - o saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras estão apre-
sentados a valor de realização (mercado) que equivale a seu valor contá-
bil; 3.2) Capital Social - O capital social da empresa é R$19.623.104,63, 
representado por 10.700.285 ações ordinárias e 8.922.819 ações prefe-
renciais, sem valor nominal, totalmente integralizado.
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