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No momento em que as atenções do mundo e do mercado financeiro 
internacional estão voltadas para o desmatamento na Amazônia e para o 
fogo no Pantanal, surge em Roraima um modelo econômico virtuoso, que 
permite alavancar o reflorestamento em grande escala, com alta lucrati-
vidade para todos os agentes envolvidos - produtor, investidor e empresa 
fomentadora. Trata-se do plano de negócios do consórcio iPlantForest, que 
prevê um custo de produção de R$ 26 mil por hectare reflorestado em 18 
anos e retorno de R$ 378 mil/ha, somente com a exploração sustentável de 
madeira exótica. O payback se dá em sete anos com TIR (Taxa Interna de 
Retorno) de 23%. A boa notícia para o meio ambiente é que o projeto do 
iPlantForest utiliza tecnologia de ponta com sistemas de "Industria 4.0/Smart 
Agriculture" para criar uma verdadeira "indústria de reflorestamento"..   

Reflorestamento que gera empregos

Construir uma comunicação que não seja apenas útil, mas alinhada 
com a perspectiva de negócios e comunique uma só narrativa em todas 
os canais é extremamente necessário para uma comunicação efetiva. 
Além disso, a prática possibilita a transmissão da narrativa e ação em 
conjunto com os objetivos de negócios. Pensando nisso, a aboutCOM, 
agência de comunicação especializada em atendimento a empresas de 
tecnologia, explica por que uma visão integrada da estratégia de comu-
nicação e marketing é importante para empresas tech.   

Comunicação integrada a empresas de  TI
É preciso uma análise interna, antes de investir em um negócio 

próprio ou em um modelo de franquia", explica Thaís Kurita, advogada 
especializada em franchising da Novoa Prado advogados. De 55 países 
analisados pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM), divulgado em 
2020 com dados de 2019, o Brasil está entre os dez primeiros países onde 
a falta de emprego é o que impulsiona o brasileiro a empreender.   

Como não cair em uma armadilha
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Negócios em Pauta

Turismo em Noronha
Depois de cinco meses do fechamento da ilha de Fernando 

de Noronha para o turismo, por conta da pandemia, o Go-
verno de Pernambuco anunciou sua reabertura, de forma 
gradual, para visitantes, a partir desta terça-feira (1º). 
Devido ao risco de uma nova onda de contágio no arqui-
pélago, a retomada do setor será por etapas. No primeiro 
momento, apenas pessoas que já tiveram a Covid-19 vão 
poder desembarcar no arquipélago. Outras informações 
pelo site (www.sounoronha.com).    Leia a coluna com-
pleta na página 3

Gov.de Pernambuco/reprodução

News@TI

Liderança humanizada: curso online 
atualiza gestores

@“Jornada Integral” é o nome do curso que a consultora 
e especialista em liderança e gestão de pessoas, Lucia-

ne Botto, ministra nos próximos dias 1, 2 e 3 de setembro, 
sempre das 19h às 21h, por meio de uma plataforma online. 
O treinamento é voltado aos líderes que desejam obter 
maior performance de seus times - a partir de uma gestão 
mais humanizada - e para os interessados em se conhecer 
melhor, identificar seu perfil e compreender ainda mais a 
relação consigo mesmo, com o outro e o mundo. Mais in-
formações e inscrições pelo site https://www.sympla.com.
br/jornada-integral-com-luciane-botto__911930.   Leia 
a coluna  completa na página 2

AI/AWS

Você já ouviu falar de revenge 
spending? É um termo do inglês  que 
significa “gastos de vingança”, ou 
seja, por ficarem muito tempo de 
quarentena, muitas pessoas tendem 
a comprar compulsivamente no fim 
do isolamento social. 

Agora com o afrouxamento do comércio 
de rua e da reabertura dos shoppings, 

mesmo que em horário reduzido, esse 
pode ser um problema bastante presente 
na população. Isso já vem acontecendo em 
alguns países que formam filas na porta de 
lojas de diversos setores. 

De acordo com Ariane Marta, conta-
dora e diretora da Brascont Contabili-
dade, este cenário é quase que certo e, 
para isso, é essencial que o comércio 
esteja preparado. 

“Por mais que nesse período de 
quarentena muitas pessoas realizaram 
compras online, elas voltarão com sede 
de passear no shopping, comer em res-
taurantes, experimentar roupas antes 
de ir para casa, ou seja, vontade de 
voltar a uma vida normal. O problema é 
que todo esse excesso de vontade pode 
impactar negativamente nas finanças”, 
alerta a especialista.

Ainda de acordo com ela, os comercian-
tes também precisam ficar de olho nessa 
tendência. “Receber clientes com vontade 
de comprar pode até ser uma boa ideia, 
mas isso não significa que devem deixar 
de lado o atendimento online ou delivery, 
adotado durante a pandemia, pois o 
comportamento do consumidor mudou.

Um erro que deve ser evitado, após a 
pandemia da Covid-19 é deixar de uti-

Revenge Spending: 5 dicas para não 
comprar em excesso pós pandemia

lizar os novos canais de atendimento e 
vendas. As estratégias digitais precisam 
ser mantidas para acompanhar essa 
mudança que torna o mercado exigente 
e competitivo para quem empreende”, 
conta a especialista. 

Veja lgumas dicas para ajudar as pes-
soas a consumir em um mundo com o 
seu “novo normal”:

1- Cuidado ao achar que tudo vol-
tou ao normal: por mais que o governo 
tenha afrouxado a quarentena é preciso 
entender que o vírus ainda está conta-
minando e que pessoas ainda estão mor-
rendo. Isso quer dizer que as coisas não 
estão como antes e é necessário tomar 
cuidado com os atos de ir ao shopping 
para fazer compras, por exemplo. 

“Como a crise ainda não acabou, os 
problemas econômicos de empresas e 
pessoas também podem continuar por 
tempo indeterminado, então temos 
que tomar cuidado com esse excesso 
de compras para depois não precisar 

enfrentar uma dívida desnecessária. 
Tenha consciência”, salienta.

2 - Invista apenas no necessário: 
mesmo que a vontade de sair para 
aproveitar a vida seja grande, colo-
que em mente que ainda é tempo de 
pensar apenas no necessário. “Aquele 
restaurante que você tanto ama pro-
vavelmente continuará entregando a 
comida na sua casa, assim como a loja 
de roupa de seu agrado. Pense no que 
você realmente precisa e tome cuidado 
para não comprar/consumir mais do 
que o necessário”, aconselha.

3 - Tenha controle sobre seus 
gastos: pode até ser chato, mas ao 
anotar cada compra é possível ter um 
panorama geral de como pequenos 
custos podem se tornar uma bola de 
neve no fim do mês. “O primeiro passo 
é anotar tudo o que gasta, seja aquele 
cafezinho, almoço ou mesmo uma conta 
maior, como a fatura de um cartão de 
crédito, por exemplo. 

Não é preciso nenhuma planilha, você 
pode pegar um caderninho e ir anotan-
do diariamente seus custos, entradas e 
retiradas. Assim fica mais fácil de evitar 
o consumo em excesso”, aconselha a 
contadora. Segundo Ariane, é espera-
do que em alguns tipos de comércios 
existam mudanças drásticas.

“Já se ouve falar em mercados que 
não conseguirão se recuperar, mas 
acredito que todo negócio pode apro-
veitar as novas oportunidades, e olhar 
para o futuro empregando tecnologia, 
boa gestão, gestão financeira e de 
pessoas, conseguirá superar esse mo-
mento”, finaliza a especialista. 

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

OS VINgADORES

DESCubRA QuAL 
SuPER-hERóI 
PODE SALVAR 
SuA EMPRESA
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Luciane Botto

Leilões no Porto
No primeiro leilão de ativos 

de infraestrutura incluído no 
Pró-Brasil, o governo conseguiu 
arrecadar R$ 505 milhões com 
as concessões dos terminais de 
celulose no Porto de Santos. O 
grupo Eldorado Brasil Celulose 
arrematou o terminal STS14 com 
o lance de R$ 250 milhões. Já o 
terminal STS14A foi arrematado 
pelo grupo Bracell SP Celulosa 
Ltda por R$ R$ 255 milhões.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/descubra-qual-super-heroi-pode-salvar-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-a-31-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-a-31-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-29-a-31-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/reflorestamento-que-gera-empregos-e-riqueza/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-nao-cair-em-uma-armadilha-ao-comecar-um-negocio-ou-adquirir-uma-franquia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-aplicar-comunicacao-integrada-a-empresas-de-tecnologia/
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OpiniãO

O comércio e a paz
O hábito de fazer 
perguntas é útil 
para aumentar o 
conhecimento e o 
desenvolvimento 
pessoal e profissional. 
Na história da 
humanidade, uma 
pergunta essencial é: 
por que houve tantas 
guerras no mundo? 

A quantidade de guer-
ras e o número de 
pessoas mortas ou 

mutiladas formam um qua-
dro assombroso de sangue 
e terror. Grosso modo, não 
é difícil dar duas ou três ex-
plicações, mas, em termos 
mais profundos, conside-
rando os custos econômicos 
e as vidas exterminadas, 
chega a ser incompreensível 
que a humanidade tenha 
feito tantas guerras entre 
nações e produzido tantas 
mortes.

A mesma pergunta pode 
ser feita sobre duas outras 
tragédias humanas: uma, 
as guerras internas entre 
membros de um mesmo 
povo, uma mesma nação; 
outra, o número descomu-
nal de mortes executadas 
pelos regimes comunistas. 
Se conseguirmos entender 
as principais causas desses 
eventos sanguinários, pode-
mos melhorar o debate so-
bre ações e políticas capazes 
de combater a possibilidade 
de sua ocorrência.

Zbigniew Brzezinski 
(1928-2017), estrategista 
de política externa que foi 
Conselheiro de Segurança 
Nacional dos Estados Uni-
dos na gestão do presidente 
Jimmy Carter, entre 1977 
e 1981, fez um relatório 
chamado 'As Megamortes' 
e listou 243 conflitos mi-
litares no século 20, que 
teriam resultado em 187 
milhões de mortos. Esse 
total foi contestado porque 
nele constavam 20 milhões 
de mortos pelo regime 
comunista chinês de Mao 
Tsé-Tung, de 1949 a 1976, 
quando relatórios poste-
riores dizem que foram 70 
milhões de mortos. 

Assim, as megamortes 
seriam 237 milhões, sendo 
50 milhões nas duas guerras 
mundiais e 100 milhões de 
mortos pelos regimes comu-
nistas ao redor do mundo. 
Entre as causas das guerras 
geralmente são citadas 
duas: (1) a conquista de 
territórios; (2) o desejo de 
poder e dominação. Para 
entender essas duas causas, 
é preciso recorrer à história. 
Um dia a humanidade foi 
nômade e movia-se de um 
lugar a outro em busca de 
pesca, caça e coleta. 

Quando escasseava a 
fonte de peixes, animais e 
frutas, as famílias se muda-

vam para outras terras em 
busca de alimentos, até que, 
há 10 mil anos, a agricultu-
ra foi descoberta e tornou 
possível a fixação dos po-
vos em determinado lugar. 
Com o passar dos séculos, o 
crescimento da população e 
a exaustão da terra, a busca 
de novos territórios tornou-
-se causa de invasões de 
terras habitadas.

Muitas vidas humanas fo-
ram exterminadas em nome 
da conquista de territórios e 
a busca de meios de sobre-
vivência. Imaginemos dois 
países, um que tem petróleo 
mas não tem alimentos, e 
outro que produz alimentos 
mas não tem petróleo. Se 
ambos desejarem alimentos 
e petróleo, um pode invadir 
o outro, tomar seu terri-
tório e se apossar de suas 
riquezas. Não são poucas as 
invasões e as guerras feitas 
com base nessa ideia. 

É nesse contexto que en-
tra um tema econômico da 
maior relevância: o comér-
cio entre as nações. Diante 
da guerra, o próprio Karl 
Marx era influenciado pelas 
ideias liberais de Manches-
ter, que em um congresso 
declarou que num mundo 
de livre comércio não há 
mais razão para as nações 
lutarem umas com as outras. 
Se existe o livre comércio e 
toda nação pode aproveitar 
os produtos de todas as ou-
tras, a causa mais importan-
te para a guerra desaparece.

Neste início de 2019, um 
dos temas principais no Fó-
rum Econômico Mundial em 
Davos, Suíça, é o comércio 
internacional. Quanto mais 
as nações ampliarem o 
comércio multilateral não 
somente de mercadorias, 
mas também de serviços, 
tecnologias, investimentos 
e capitais, maiores serão as 
possibilidades de obter van-
tagens mútuas em favor do 
crescimento econômico e 
do desenvolvimento social.

Os países são dotados de 
recursos naturais diferen-
tes, tornando útil a expan-
são das trocas comerciais 
entre as nações. Ocorre que 
o comércio internacional 
atual abarca um leque muito 
maior do que matérias-
-primas naturais e os pro-
dutos delas derivados, para 
incluir serviços, capitais, 
tecnologias e um turbilhão 
de inovações. 

Parte da pobreza bra-
sileira resulta do país ter 
retardado sua inserção no 
mercado internacional, cria-
do monopólios e inventado 
reservas de mercado, como 
a da informática. Ainda hoje 
o grau de inserção externa 
do Brasil é pequeno, e am-
pliá-lo de maneira eficiente, 
com bons tratados, fará bem 
ao país.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*) 

O impacto do COVID-19 na segurança 
da indústria de alimentos e bebidas

Richard Landim (*)

Em termos de faturamento, 2019 
atingiu R$ 699,9 bilhões, tendo 
registrado no ano anterior a mar-

ca de R$ 656 bilhões, sendo R$ 528,3 
bilhões em alimentos e R$ 127,7 bilhões 
em bebidas. O relatório ainda revela 
que a área, atualmente, é responsável 
por 9,6% do PIB brasileiro.

Com tamanha expressão, trata-se 
de um setor importante e que requer 
práticas adequadas de produção e 
manutenção, mas que no Brasil ainda 
engatinha na implantação de medidas 
e análises corretas das manutenções 
preventivas e preditivas. Devido à alta 
capacidade criativa e o famoso “jeiti-
nho brasileiro”, muitas manutenções 
corretivas têm sido precárias e as 
manutenções preventivas ou prediti-
vas acabam esbarrando na conhecida 
questão de “não mexer em time que 
está ganhando”.

É por esse motivo que cada vez mais 
a indústria de alimentos e bebidas 
precisa investir em novas tecnologias 
e melhores métodos de manutenção 
dos equipamentos e maquinários a fim 
de economizar tempo, gerenciar os 
processos com maior assertividade e 
aumentar a produtividade. Os fabrican-
tes de alimentos e bebidas trabalham, 
simbolicamente, dentro de uma panela 
de pressão. Manter o controle dos cus-
tos de produção e gastos com energia 
pode ser um desafio diário. Portanto, 
requisitos regulamentares, questões de 
segurança e a necessidade de manter 
o tempo de atividade adicionam um 
novo nível de complexidade. A solução 
é investir em recursos para minimizar 
o desperdício, otimizar equipamentos, 
evitar paralisações/tempo de inativi-
dade e reduzir o consumo de energia.

O impacto da COVID-19
O Brasil é um país de commodities e 

São Paulo, sábado a segunda-feira, 29 a 31 de agosto de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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além da expansão das exportações, 
especialmente ao aumento do consumo 
interno, levando em conta o número 
de pessoas que passaram a ficar um 
período maior dentro de casa.

Além do crescimento em faturamento 
e produção, o setor registrou um au-
mento de 0,6% nas contratações diretas 
e formais, ou seja, uma geração de 10,3 
mil vagas de emprego, de acordo com 
a pesquisa. O motivo principal para 
o aumento na contratação de novos 
empregados é o crescimento de pro-
dução e o afastamento de funcionários 
considerados pertencentes ao grupo de 
risco para a COVID-19. Porém, ainda 
se percebe hoje uma lacuna entre os 
profissionais que chegam ao mercado 
de trabalho com as necessidades atuais 
da indústria com relação às competên-
cias exigidas e, muitas vezes o conhe-
cimento passado de um profissional 
sênior para um recém-contratado é 
insuficiente.

Por essa razão, somada aos maiores 
cuidados exigidos pelo cenário da atual 
pandemia do Coronavírus, existe uma 
grande necessidade em treinar equi-
pes da melhor maneira possível, para 
que com equipamentos e ferramentas 
adequadas, os processos sejam automa-
tizados e padronizados, separando seus 
custos de forma ranqueada ao ponto 
de que o retorno dos investimentos 
feitos pela empresa seja maximizado. 
Além disso, tão importante quanto a 
manutenção corretiva, são os investi-
mentos em manutenções preventivas e 
preditivas, treinamentos e certificações 
dos funcionários para implementar pro-
cedimentos padronizados e cada vez 
mais seguros nesse setor da indústria 
tão importante para o país.

(*) É Especialista da Fluke do Brasil, companhia 
líder mundial em ferramentas de teste eletrônico 

compactas e profissionais.

A indústria de alimentos e bebidas é um dos setores que mais cresce no mundo inteiro. No Brasil, de 
acordo com levantamento da ABIA - Associação Brasileira da Indústria de Alimentos -, o segmento de 
alimentos e bebidas cresceu 6,7% em 2019, comparado ao ano de 2018

AI/Fluke do Brasil

News@TI 

VTEX é promovida à categoria de empresa 
‘Visionária’ no Quadrante Mágico do Gartner

@A VTEX, única plataforma do mundo que consegue integrar 
completamente, em uma única solução, comércio, marketplace 

e OMS (Operation Management System - Sistema de Gerenciamento 
de Operação, em tradução livre), acaba de anunciar que foi promovida 
à categoria de empresa "Visionária" na edição 2020 do Gartner Magic 
Quadrant for Digital Commerce, relatório anual que ajuda empresas 
dos segmentos B2B e B2C no endosso de avaliação ou na seleção dos 
seus parceiros em tecnologia para comércio digital (www.vtex.com.br).

Centro universitário oferece 19 cursos 
gratuitos e disponíveis para todo o país

@O Centro Universitário Internacional Uninter em parceria com 
o Instituto Wilson Picler, criou 19 cursos gratuitos, abertos ao 

público e de fácil acesso para todo o Brasil. Os profissionais de saúde 
e de serviços essenciais têm à disposição os cursos de Emergências 
Respiratórias, Bases Legais do SUS, Boas Práticas no Atendimento 
Farmacêutico, Manipulação de Alimentos e Prevenção e Convivência 
com o novo coronavírus. Os pais que estão trabalhando em home office 
e estão sem ideias de como distrair os filhos, podem se inscrever no 
de Jogos e Brincadeiras na alfabetização ou ainda no de Contação de 
histórias. Empresários e empreendedores também têm opções e podem 
aprender tudo sobre Técnicas de Negociação e Segurança Executiva. 
Link para inscrição nos cursos de extensão: https://www.uninter.com/
extensao/gratuitos/

Solução focada em Nano Influenciadores

@A Squid, empresa líder em marketing de influência e comunidades 
do Brasil, lança o Brand Lovers, solução focada nos nano influen-

ciadores, perfis entre 1 mil e 5 mil seguidores. Por meio da plataforma 
da empresa, o creator conseguirá encontrar as oportunidades com as 
quais mais se identifica e demonstrar interesse em participar. E para 
as marcas é uma chance de se aproximar de um grupo mais nichado 
e próximo do influenciador. Até o momento, a Squid conta com uma 
base de mais de 40 mil influenciadores de diversos nichos. Com esse 
novo passo, a empresa passa a oferecer oportunidades de campanhas 
influenciadores de nichos ainda mais específicos (https://squidit.com.br/).

Dispenser de álcool gel inteligente com uso de 
Internet das Coisas

@A ART IT criou um dispositivo para sanitizar as mãos automatica-
mente utilizando álcool que usa Internet das Coisas para oferecer 

uma melhor experiência a usuários e gestores de facilities. Criado pela 
Área 311, célula de inovação da empresa, o dispenser utiliza sensores 
para que o usuário receba a quantidade correta de álcool em suas mãos 
sem ter que tocar o dispositivo, e permite que os responsáveis pela 
manutenção de um estabelecimento que conta com vários dispensers 
acompanhem, na tela de seu computador ou celular, a quantidade de 
álcool ainda disponível em cada um deles. Devido à pandemia da Co-
vid-19, a necessidade de deixar os ambientes mais estéreis aumentou 
muito. Lavar as mãos ou sanitizá-las se tornou obrigatório, porém nem 
sempre se têm pias ou sabão disponíveis.

ricardosouza@netjen.com.br

dentro dele um dos principais segmen-
tos é o de alimentos e bebidas. Além 
disso, nosso país é o segundo maior 
exportador de alimentos industriali-
zados do mundo, sendo a China seu 
principal importador. Mesmo com a 
irrupção da pandemia da COVID-19, 
a indústria de alimentos e bebidas não 
parou. Como um serviço essencial, o 
segmento precisou adaptar-se a regras 
ainda mais severas para manter a pro-
dução sem comprometer a saúde dos 
profissionais.

Enquanto muitos setores estão para-
lisados, a indústria alimentícia precisa 
continuar operando, com as devidas 
restrições e manutenções constantes 
para evitar o contágio entre os pró-
prios funcionários, a fim de abastecer 
a sociedade, mantendo os níveis de 
produtividade, eficiência de suas linhas 
de produção e com níveis de segurança 
em um rigor ainda maior com relação 
aos aspectos de higiene em seus proces-
sos. A indústria neste momento precisa 
também estar preparada para atender 
aumentos sazonais de demanda, devido 
ao maior consumo de alimentos das 
pessoas em casa durante a quarentena 
e também pelo fato das compras terem 
se tornado mais concentradas, como 
medida de evitar visitas mais constantes 
ao supermercado e assim preservar-se 
do contato com outras pessoas.

Mais segurança e investimento em 
manutenção

Como resultado desse novo cenário, 
o impacto pode ser visto em uma nova 
pesquisa divulgada pela ABIA no início 
de agosto revelando que a indústria 
brasileira de alimentos e bebidas teve 
um crescimento de 0,8% em fatura-
mento e 2,7% em termos de produção 
física no primeiro semestre de 2020 
comparado ao mesmo período do ano 
anterior. Esse crescimento deve-se, Richard Landim
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Semana Brasil: brMalls de olho 
no comércio digital

Mesmo com todos os shop-
pings reabertos e sem abrir 
mão dos protocolos rigorosos 
de higienização, a brMalls vai 
apostar na experiência da com-
pra online – hábito que ganhou 
força com o isolamento social 
- para dar mais comodidade e 
segurança aos consumidores 
durante a Semana Brasil, a mais 
nova data do varejo lançada 

no ano passado. De 3 a 13 de 
setembro, os marketplaces dos 
oito shoppings do Rio de Ja-
neiro e São Paulo vão oferecer 
promoções e descontos exclu-
sivos, além de realizar a entrega 
dos produtos no mesmo dia. Os 
canais de venda são integrados 
aos novos aplicativos de cada 
shopping que já estão disponí-
veis nos sistemas Android e IOS.
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res, a Serasa Experian disponibiliza na internet o curso gratuito “Como 
Cuidar do Dinheiro do Seu Negócio”, desenvolvido em parceria com a 
Aliança Empreendedora, por meio da plataforma Tamo Junto. O conte-
údo aborda conceitos básicos e essenciais sobre gestão financeira para 
ajudar a organizar o fluxo de caixa e continuar gerando receita. Para 
participar basta acessar o link (www.serasaexperian.com.br/cursos-
saude-financeira).

E - Produtividade da Fazenda
A Coopercitrus lança o Programa Mais Pasto, que busca disponibilizar 
ao pecuarista, informação de qualidade e a assistência necessária para 
o apoio no desenvolvimento da produtividade da fazenda. O objetivo 
é reunir forças entre quatro alicerces: produtor, centros de pesquisa, 
empresas fornecedoras de insumos e a cooperativa. Para isso, o gran-
de diferencial é a equipe técnica especializada em pastagem, que está 
diariamente no campo em contato com o produtor, entendendo suas 
demandas e necessidades, além de manter contato com as empresas 
fornecedoras de insumos e tecnologias para agropecuária, e também 
com os mais variados centros de pesquisa. Saiba mais em: (www.coo-
percitrus.com.br).

F - Vagas dre Trabalho
Com seus negócios em alta, a startup baiana Agilize, primeira conta-
bilidade online do Brasil, está em processo de crescimento e abrindo 
novas vagas de trabalho. Com mais de 5 mil clientes adquiridos ao 
longo de sete anos e meta audaciosa de dobrar esse número nos 
próximos meses, a empresa vai reforçar sua equipe e para isso está 
contratando 50 profissionais de diversas áreas com salários de até 
R$ 18 mil. As oportunidades de emprego são para os setores de TI, 
marketing, mídia de performance, inbound marketing, SEO, comer-
cial, além das áreas contábil, administrativa, RH e de atendimento 
ao cliente. Os interessados podem se inscrever pelo link: (http://
vagas.agilize.com.br).

G - Negócios e Inovação
Entre os dias 19 e 23 de outubro, mais de 100 palestras serão trans-
mitidas no BConnected, um evento 100% online que terá como tema 

A - Programa de Estágio 
A multinacional Bayer abriu processo seletivo para o Programa de Es-
tágio 2021. As posições estão disponíveis nos seguintes Estados: Bahia, 
Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato 
Grosso e Paraná. O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.700,00 e 
prevê duração de até dois anos. As vagas são direcionadas a estudantes 
brasileiros de diversos cursos das áreas de exatas, humanas e biológicas. 
A empresa busca reforçar a atuação de maneira inovadora, estimulando 
o autodesenvolvimento, colaboração e preparando os jovens profissionais 
para o futuro. Inscrições pelo site (sejaofuturo.ciadetalentos.com.br). 

B - Empreendedor do Ano 
Estão abertas as inscrições para a 23ª Edição do Empreendedor do Ano 
Brasil da EY. Desde 1998, o intuito do programa é celebrar e homenagear 
a trajetória de empreendedores brasileiros e reconhecer o legado de 
líderes empresariais que buscam transformar os negócios, impactem 
positivamente a sociedade por meio de ações socioambientais efetivas 
e, assim, contribuam para um mundo de negócios melhor. Confira o 
regulamento no site do prêmio, inscreva-se ou indique alguém para 
concorrer em: (https://www.ey.com/pt_br/entrepreneur-of-the-year/
ey-entrepreneur-of-the-year---brazil-).

C - Plantio de Hortas 
Com o objetivo de incentivar uma alimentação saudável e atuar na 
educação e no acesso à informação, a ISLA Sementes, pioneira na 
produção de sementes na América Latina, acaba de lançar o Consultor 
de Sementes. A empresa disponibiliza dicas de sementes para plantar 
nos mais diversos formatos de hortas, sejam grandes ou pequenas e até 
mesmo as hortas caseiras. Utilizando inteligência artificial como uma 
nova ferramenta, a empresa contará com feedback dos usuários que irão 
avaliar se as dicas foram úteis ou não e assim, aprimorar ainda mais a 
experiência do consultor. Veridique em: (www.consultor.isla.com.br). 

D - Gestão Financeira
Cuidar da saúde financeira dos negócios é ainda mais desafiador em 
tempos de incertezas econômicas. Para ajudar os microempreendedo-

central “Tração & Ação: negócios ágeis, relevantes e escaláveis”. Com 
apoio da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas/SP, o evento 
terá cinco dias de duração e contará com convidados internacionais. 
Com inscrições gratuitas pelo (https://bconnected.com.br/), o objetivo 
do evento é impulsionar o crescimento e recuperação das empresas, com 
conteúdo voltado para inovação no meio digital, as novas tecnologias e a 
transformação nos modelos de negócio. Além disso, é uma oportunidade 
para executivos e profissionais da indústria, varejo, franchising e redes 
de franquias interessados na temática.

H - Eventos e Feiras
O Speed Meeting EBS é a maior rodada de negócios realizada no Brasil, 
que aproxima compradores e fornecedores do segmento de eventos 
corporativos, incentivos, treinamentos, congressos e feiras. Na edição 
de 2020, levando em conta a retomada do setor de eventos e ao mesmo 
tempo a necessidade de preservar a saúde de clientes, fornecedores e 
colaboradores, o Speed Meeting acontece de uma forma virtual, man-
tendo o objetivo de aproximar compradores e fornecedores. A rodada 
de negócios virtual faz parte da programação da Semana Virtual da EBS 
2020 e será realizada 100% online nos dias 15 e 17 de setembro de 2020. 
Para saber mais, acesse (www.feiraebs.com.br). 

I - Google Ads
Ao começar uma nova atividade, o autônomo se depara com um problema: 
como fazer para ser visto? Como subir no ranking do Google, o maior 
portal de buscas do planeta? Pensando nisso, a Crehana – comunidade 
educacional global para pessoas que atuam na indústria digital e cria-
tiva – lançou o curso de negócios voltado para Ads. O curso ensina os 
usuários a trabalhar com este mecanismo de marketing e publicidade 
dos sites de buscas, que possibilita a criação de campanhas e anúncios. 
O público-alvo é formado por profissionais de marketing, estudantes de 
publicidade e administração, donos de pequenas e médias empresas e 
agências de publicidade e pessoas que estão iniciando uma nova ativi-
dade. Saiba mais em (www.crehana.com).

J - Veículos Aquáticos
O Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas/SP (Sinafresp) realizou uma 
estimativa de arrecadação do IPVA de veículos aquáticos. Com base no 
levantamento feito junto à Capitania dos Portos de São Paulo, o sindicato 
aponta que apenas com a cobrança do imposto sobre veículos marítimos 
do tipo ‘Moto Aquática’, ‘Iate’, ‘Lancha’ e ‘Bote’, o estado poderia arrecadar 
cerca de R$1,6 bilhões anuais. Essa cobrança é apontada pelo Sinafresp 
como uma das medidas que poderia potencializar a receita tributária do 
estado de São Paulo e fortalecer os municípios, aliviando as dificuldades 
enfrentadas com a queda na arrecadação e outros impactos econômicos 
gerados pela pandemia da Covid-19. 

Imposto digital pode 
ser o caminho

Quem vai pagar a 
conta?

Pagamos impostos ab-
surdos da gasolina no 
posto de combustível 

ao pãozinho na padaria, mas 
preferem falar de CPMF. 
Com a possibilidade de 
uma Reforma Tributária, o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, mostrou intenção 
de criar um novo imposto, 
uma espécie de “imposto 
digital” para taxar transa-
ções financeiras, mais es-
pecificamente pagamentos 
eletrônicos. 

A equipe que elabora a 
reforma pretende moder-
nizar o sistema sem mudar 
a carga tributária. Para isso, 
Guedes argumenta que, 
com o tributo, poderá ser 
possível desonerar a folha de 
pagamentos. Acho que é o 
caminho. Todos querem mu-
dança, mas poucos querem 
mudar ou estão dispostos a 
refletir sob o prisma da mu-
dança e isso afasta o público, 
mas atrai aqueles que têm 
pensamento próprio e são 
formadores de opinião em 
resoluções coletivas.

A CPMF, eliminada em 
2007, era recebida sobre 
quase todas as movimen-
tações bancárias, como 
saques em dinheiro, trans-
ferências, pagamentos com 
cartão e quitação de faturas 
e boletos, com algumas ex-
ceções como a compra de 
ações em Bolsa, transferên-
cia entre contas de mesma 
titularidade e saques de 
seguro-desemprego e apo-
sentadoria.

Sabemos que os impos-
tos prejudicam todos os 
brasileiros. 

Tem que haver uma refor-
ma balanceada e proporcio-
nal, mas os mais pobres não 
participam e os mais ricos 
estão fazendo as leis, esse é 
o maior entrave. Desonerar 
os bancos, por exemplo, é 
um erro, mas são os maiores 
lobistas, logo, a visão tem 
que ser inteligente para 

se ter um público cativo e 
imparcial.

Segundo políticos contrá-
rios à reforma, o novo “im-
posto digital” que o Governo 
pensa criar deve ter peso 
maior para os mais pobres, 
aumentando a desigualdade 
tributária do país. Ora, se 
o “rico” movimenta mais 
contas bancárias e realiza 
operações diversas, a come-
çar por pagamento de folhas 
de salários sendo emprega-
dor, como pode aumentar a 
desigualdade e favorecer os 
mais abastados?

De acordo com o econo-
mista Bernard Appy, diretor 
do Centro de Cidadania Fis-
cal e idealizador de uma das 
duas propostas de reforma 
tributária que atualmente 
tramitam no Congresso, um 
tributo com esse modelo não 
arrecadaria o suficiente para 
compensar as perdas com 
uma eventual desoneração 
da folha de pagamentos.

Informações sobre como 
será montado esse novo im-
posto e a ideia do governo 
ainda estão por  vir. Especialis-
tas alertam que falta detalhar 
muitos pontos, como qual será 
sua incidência, se seria em to-
dos os pagamentos realizados 
eletronicamente (como paga-
mento por internet banking) 
ou apenas na compra online 
de bens e serviços.

Penso que com esse novo 
formato pandêmico de-
vemos trabalhar com a 
simplicidade de soluções, 
reflexões, reciprocidade na 
sustentabilidade e trabalhos 
sociais que abordem o cole-
tivo. O individualismo tem 
ficado saturado, a começar 
pelo sistema político atual. 
O Brasil precisa de uma 
mudança e uma reciclagem 
principalmente pelos legis-
ladores que estão inertes aos 
anseios da população. 

Esse ano tem eleições 
municipais e pode ser o 
primeiro passo.

(*) - É sócio do escritório Bastos 
Freire Advogados e MBA 

em Direito Empresarial.

Alexandre Brandão Bastos Freire (*)

O setor agropecuário abriu mais 
de 86,2 mil postos de trabalho de 
janeiro a julho, segundo a aná-
lise feita pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) a partir dos dados do 
Caged, divulgado pela Secretaria 
de Trabalho do Ministério da 

Economia. A agropecuária seguiu 
liderando a geração de novas vagas 
de trabalho em 2020 depois de ser 
o único setor de atividade eco-
nômica a abrir vagas no primeiro 
semestre do ano, com 62.663 mil 
no acumulado dos primeiros seis 
meses. Segundo o levantamento, 

em julho o setor apresenta novo 
saldo positivo com a abertura de 
mais 23 mil vagas. Os principais 
segmentos que mais abriram va-
gas em julho foram: produção de 
lavouras temporárias, produção de 
lavouras permanentes, hortícolas, 
criação de bovinos, florestas plan-

tadas, criação de aves e criação 
de suínos, principalmente nos 
estados de São Paulo, Minas Ge-
rais, Mato Grosso e Bahia. O setor 
da construção civil também teve 
aumento dos postos de trabalho, 
com 8.742 mil de janeiro a julho. 
Fonte: Redação AI/SI.

Após quatro meses de 
altas consecutivas, 
o índice ainda segue 

abaixo do nível pré-pande-
mia, dado que em fevereiro 
o índice estava em 94,4 
pontos. Em termos de mé-
dias móveis trimestrais, o 
índice subiu 8,2 pontos. 
“Em agosto, a confiança de 
serviços segue a trajetória de 
recuperação. Apesar da alta, 
a velocidade dessa retomada 
tem se mostrado mais lenta 
que nos demais setores da 
economia. 

O resultado positivo desse 
mês foi influenciado tanto 
pela melhora da percepção 
com o momento presente 
quanto das expectativas. A 
confiança dos empresários 
de serviços tem evoluído 
junto com as medidas de 
flexibilização, mas alguns 

As expectativas em relação aos próximos meses 
melhoraram em agosto.
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A Caixa iniciou o ciclo 2 
de pagamentos das parcelas 
do auxílio emergencial. Os 
créditos começam pelos 
beneficiários nascidos em 
janeiro. O segundo ciclo de 
pagamentos vai até 27 de 
outubro. Mais três públicos 
foram incluídos: trabalhado-
res que fizeram o cadastro 
nas agências dos Correios 
entre 2 de junho e 8 de 
julho; trabalhadores que 
fizeram a contestação pelo 
site da Caixa ou App Caixa/
Auxílio Emergencial de 3 
de julho a 16 de agosto e fo-
ram considerados elegíveis.

Também para beneficiá-
rios que tiveram a primeira 
parcela em meses anterio-
res, mas que tiveram o bene-
fício reavaliado em agosto. 
No caso das reavaliações, 
o benefício foi liberado no-
vamente para 148 mil pes-
soas. Hoje, quase 4 milhões 
de brasileiros vão receber 
o benefício e já poderão 

Os primeiros a receber são os beneficiários nascidos em janeiro.
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Exportações do 
Brasil para o 
mercado árabe 

De acordo com a Câmara de 
Comércio Árabe Brasileira, as 
exportações do Brasil aos paí-
ses árabes somaram US$ 7,1 bi-
lhões nos sete primeiros meses 
deste ano. As vendas brasileiras 
apresentaram crescimento de 
16,9% em relação ao mesmo 
período quando comparado a 
2019. Os produtos mais expor-
tados foram carne de frango, 
açúcar, minério de ferro, carne 
bovina e milho, respondendo 
por mais de 70% dos embarques 
do Brasil para o Oriente Médio 
e Norte da África. 

Mas, para exportar para a 
maioria dos países árabes, é 
necessário que tenha a cer-
tificação halal, respeitando a 
jurisprudência islâmica. “É 
importante que as empresas 
entendam que é um conceito 
geral e não basta o produto 
ter um selo de certificação 
na embalagem para ingressar 
neste mercado. Eles querem 
entender todo o processo 
para ter certeza da validação 
da certificação halal de acordo 
com as leis islâmicas”, comenta 
o gerente comercial da Cdial 
Halal, Omar Chahine.

O mercado halal é muito pro-
missor e pretende faturar, no 
mundo, em torno de US$ 3,2 tri-
lhões até 2024, de acordo com 
os dados da Africa Economic 
Foundation e Dinar Standard. 
Entre os setores, destacam-se: 
Cosmética deve faturar em tor-
no de US$ 95 bilhões; Fármaco 
US$ 134 bilhões, entre outros. 
Fonte: Cdial Halal.

Confiança de Serviços avança 
mas retomada ainda é lenta

O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da FGV, avançou 6,0 pontos em agosto, para 85,0 pontos

de alta. O Índice de Situ-
ação Atual (ISA-S) subiu 
5,8 pontos, para 76,8 pon-
tos, ainda abaixo do nível 
pré-pandemia. O Índice de 
Expectativas (IE-S), por sua 
vez, cresceu 6,2 pontos, para 
93,5 pontos, o maior valor 
desde fevereiro desse ano 
(98,9 pontos). 

Analisando os principais 
segmentos, percebe-se que 
os setores de serviços Pro-
fissionais e Outros (com 
atividades relativas à ma-
nutenção, setor imobiliário 
e demais serviços) recupe-
raram mais de 80,0% das 
perdas de abril. Convém 
ressaltar, contudo, que os 
serviços Profissionais foram 
os que registraram a maior 
queda (44 pontos) e o menor 
nível em abril entre os seto-
res mencionados (AI/FGV). 

segmentos ainda encontram 
obstáculos e a elevada incer-
teza dificulta a projeção de 
um cenário mais otimista no 
curto prazo”, avaliou Rodol-
pho Tobler, economista do 
FGV IBRE. 

Tanto as avaliações sobre 
o momento atual quanto 
as expectativas em relação 
aos próximos meses melho-
raram em agosto, inclusive 
em proporções similares, 
acumulando quatro meses 

Caixa iniciou o pagamento do ciclo 
2 do auxílio emergencial

movimentar os recursos por 
meio do aplicativo Caixa Tem. 
Com ele é possível pagar 
boletos e fazer compras na 
internet e nas maquininhas 
em mais de 1 milhão de es-
tabelecimentos comerciais.

O calendário de pagamen-
tos do auxílio emergencial é 
organizado em ciclos de crédi-
to em conta Poupança Social 
Digital e saque em espécie. 
Os beneficiários recebem a 
parcela a que têm direito no 

período de acordo com o 
mês de nascimento. Aqueles 
que tiveram os pagamentos 
retidos vão receber todas as 
parcelas a que têm direito de 
uma só vez, dentro do Ciclo 
2. Já os trabalhadores que 
optaram por realizar o ca-
dastro nos Correios e aque-
les que contestaram já estão 
recebendo dentro do Ciclo 
2. As parcelas P2 e P3 serão 
pagas no Ciclo 3 e as parcelas 
P4 e P5, no Ciclo 4 (ABr).

Agro 
abre 

86,2 mil 
vagas
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O fim dos 
governantes venais

Grandes corporações 
mostram sua força 
ao querer boicotar a 
obtenção de lucro por 
meio da disseminação 
de ódio 

Esse é um bom prin-
cípio que deveria ser 
estendido a muitas 

coisas nocivas e degradan-
tes, como uso de cigarro e 
drogas e tantas outras que 
denotam falta de humanis-
mo. Vamos fazer um boicote 
em prol do aprimoramento 
da espécie humana tão 
descuidada, principalmen-
te nos países atrasados da 
África e da América Latina.

São muitos os fatores que 
estão levando ao apagão 
mental. A prioridade deve-
ria ser o fortalecimento da 
percepção intuitiva para 
alcançar clareza no pensar 
e lucidez no raciocinar. 
Enfim, não somos robôs e 
é necessário vigilância para 
não cairmos nessa condição. 
É importante observar a 
vida e a natureza, e como 
funciona o cérebro do ser 
humano. 

O intestino é um fabuloso 
laboratório que extrai a es-
sência necessária à conser-
vação do corpo e descarta 
o inservível. Podemos viver 
100 anos, mas tem de ser 
de forma autônoma, cons-
ciente e criativa. Os tiranos 
sempre são perniciosos 
e eles existem em maior 
quantidade do que podemos 
imaginar, mas terão de co-
lher tudo o que semearem. 

Os seres humanos preci-
sam de liberdade para evo-
luir com o querer próprio, 
mas os tiranos querem o 
oposto para manter o domí-
nio e são capazes de praticar 
as maiores atrocidades para 
satisfazer suas cobiças.

Na política não há ética 
nem lealdade; a traição é 
a norma. O Brasil caiu no 
descalabro, mas a mentira 
permanece como arma feri-
na na boca dos traidores que 
tudo fazem para impedir a 
libertação do país. 

A grande dúvida é como 
gerir um país num mundo 
dominado pela prepotência 
daqueles que têm o dinheiro 
e daqueles que se organiza-
ram, e com mão de ferro, 
avançaram na tecnologia 
e produção para exportar 
com baixo custo. 

Este Brasil velho não con-
segue se renovar porque, de 
longa data, caiu nas mãos de 
grupos que se julgam donos 
do poder, das riquezas e das 
estatais, e tudo fazem para 
que tudo assim permaneça 
mantendo a população 
na ignorância do que se 
passa nos bastidores para 
perpetuar essa situação de 
poder e manter interesses 
particulares. Escondem 
tudo, falta transparência, 
mentem, enganam com o 
circo da vida distribuindo 
migalhas e mantendo o ouro 
e o poder. 

Compram ou derrubam 
quem quiser se interpor, 
impedindo que surja go-
vernança séria e humana 
que impulsione o pro-
gresso geral do país e sua 
população. Os brasileiros, 
sempre conduzidos para a 
dormência, estão tomando 
consciência de que de lon-
ga data o país vem sendo 
conduzido para o abismo 
na educação, nas finanças, 
na desindustrialização e na 
falta de empregos. Apesar 
dos recursos naturais dispo-
níveis, a precarização geral 
avança pelas cidades. 

Há o anseio pela serie-
dade e melhora geral, que 
lamentavelmente sofre a 
pressão devastadora daque-
les que se colocam contra 
o progresso e elevação da 
espécie humana. Países 
como o Brasil, submissos 
como colônia das finanças, 
dificilmente poderão avan-
çar com a liderança política 
que há décadas sabota as 
decisões que pudessem dar 
fortalecimento e indepen-
dência econômica. 

Nunca fizeram nada para 
isso e não querem permitir 
que ninguém o faça, acele-
rando o declínio. As lutas 
pelo poder se acirram. As 
dificuldades aumentam. O 
abismo fica mais próximo. 
Tudo está tão emaranhado 
que não é fácil achar a saída. 
Devemos olhar a questão 
com simplicidade. A nova 
economia tecnológica não 
pode se sobrepor ao hu-
mano, ao trabalho visando 
a melhora da qualidade de 
vida. 

No atual estágio econô-
mico do Brasil, precisamos 
produzir mais, criar em-
pregos, renda, consumo. 
A atuação de governantes 
incompetentes e corruptos 
tem sido nefasta, pois sua 
prioridade tem sido o pró-
prio interesse em prejuízo 
da nação e da população. 
Está acabando o tempo dos 
governantes venais, isto 
é, subornáveis, corruptos, 
corruptíveis, desonestos, 
mercenários. A humanida-
de tem sido enganada por 
séculos para ser mantida 
no cativeiro sem iniciativa 
própria, por aqueles que se 
postaram à frente da mesa 
posta pela natureza.

Foram empregadas teo-
rias religiosas e ideológicas, 
assim como sociedades de 
castas para manter o con-
trole sobre as riquezas e o 
poder. 

Mas com o tempo tudo vai 
desmoronando, aumentan-
do as insatisfações. As pes-
soas querem líderes sérios e 
fiéis que não se contaminem 
com o poder do dinheiro e se 
preocupem com a evolução 
e aprimoramento da espécie 
humana.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) 

e (www.library.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br

Carlos Costa  (*) 

A pandemia da Covid-19 afetou 
o ambiente de negócios de 
grande parte das empresas do 

Brasil e do mundo. Ainda que uma 
pequena parcela tenha incorporado o 
bom e velho ditado popular: “enquanto 
uns choram, outros vendem lenços” e 
tenham se saído bem na crise (princi-
palmente os e-commerces), a grande 
maioria tenta reverter o cenário de 
perdas de clientes e fluxo de caixa. 

Diante de tantos desafios que estão 
longe de terminar e que ainda parecem 
difíceis de lidar, o que nem todos os 
empresários estão se atentando é que 
a largada para construir a longa jorna-
da de recuperação já foi dada desde 
março. Para que as empresas consigam 
chegar ao final da pandemia, alguns 
pontos devem ser levados em consi-
deração e trabalhados com atenção. 

Antes de mais nada, é de extrema 
importância reavaliar o portfólio dos 
produtos e serviços oferecidos, pois 
em muitos casos, o carro-chefe pode 
não fazer sentido neste momento, 
entretanto outras soluções podem 
ser eficazes para o contexto atual. 
Para analisar esse ponto, reflita se os 
produtos/serviços podem ser com-
prados pela internet, se possui fotos 
suficientes para que as pessoas se 
interessem mesmo sem tê-lo em mãos, 
ou se é necessário adaptá-los para que 
fiquem mais interessantes à realidade 

Victor Canô (*)
 

Algumas cidades, in-
clusive, entraram no 
tão temido lockdown, 

medida em que o isolamento 
social fica ainda mais restri-
to, podendo sair apenas com 
uma justificativa em mãos. 

Com isso, empresas de 
diversos segmentos têm 
sentido os impactos da 
forte e rápida mudança de 
consumo que a quarentena 
tem imposto. Diante de um 
cenário tão incerto, é natural 
que surjam dúvidas de como 
se manter atraente para seu 
público-alvo e minimizar o 
máximo possível os impactos 
da maior crise econômica 
desde a Grande Depressão 
em 1929. 

Logo, para reter custos, 
um dos primeiros serviços 
que os empresários decidem 
cortar é o de publicidade e 
do marketing. O que muitos 
não imaginam é que é justa-
mente nesse momento que 
as marcas precisam estar 
evidência, mirando também 
no médio e longo prazo. Isso 
porque a restrição do con-
tato físico e com o mundo 
exterior tem feito com que as 

Usar da publicidade não é sinônimo de oportunismo, 
mas de comunicação. 
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Como manter seu negócio 
relevante em tempos de pandemia?
Logo após o decreto da OMS de pandemia mundial da Covid-19, lideranças e entidades de diversos 
países tiveram que tomar medidas como o fechamento de fronteiras e comércios para contingência da 
curva de infectados

nada adianta apostar em 
modelos “diferentões” se 
sua marca não possui um 
propósito bem definido para 
a sociedade. De acordo com 
um levantamento da Kan-
tar realizado em março, a 
população brasileira espera 
que as marcas sejam mais 
engajadas e úteis no com-
bate ao Coronavírus, sendo 
que 21% dos entrevistados 
deseja praticidade e ajuda no 
dia a dia dos consumidores. 

Além disso, 18% também 
espera as organizações usem 
sua voz para manter a popu-
lação informada. Para isso, 
estar sempre atento ao que 
o seu público-alvo precisa 
vai muito além do produto 
ou serviço em si. Entender 
as recorrentes mudanças de 
comportamento da socieda-
de, adaptar a linguagem ao 
novo momento e propor-
cionar experiências dife-
renciadas são peças-chave 
para manter um modelo de 
negócio atrativo tanto agora 
quanto para o tão aguardado 
pós-pandemia. 

(*) - É CEO da Cazamba, empresa 
de tecnologia em mídia que permite 

marcas engajarem com seus 
consumidores.

pessoas passem mais tempo 
consumindo dentro de suas 
próprias casas. 

E, por estarem constante-
mente conectados, o público 
quer - e precisa - saber as 
opções de produtos e servi-
ços disponíveis no mercado 
nesse momento de isolamen-
to social. Por isso, a grande 
questão aqui não é sobre 
investir em mídia digital ou 
não, mas sim em como fazer 
isso de forma assertiva e não 
sair de cena. Estudos recen-
tes da Opensignal, empresa 
de análises móveis, mostram 
que o tempo de atividades 
online cresceu 8,1% em abril. 

O mesmo levantamento 
também foi capaz de ma-

pear que cerca de 60% do 
público tem passado o tempo 
ouvindo música, 40% em 
busca de jogos mobile e 24% 
procuram por descontos na 
internet. Esses números 
ajudam a levantar reflexões 
interessantes para repensar 
o modelo de negócio. Será 
que este não é o momento 
de adotar uma nova abor-
dagem? Ou ainda, será 
que não seria interessante 
apostar em formatos mais 
interativos e lúdicos para 
prender a atenção de um 
futuro consumidor? 

Vale reforçar que usar da 
publicidade não é sinônimo 
de oportunismo, mas de 
comunicação. Diante disso, 

A recuperação econômica começa agora, 
o que sua marca está fazendo?

tação em públicos que normalmente 
não estariam no radar. Presumo que 
ao longo desta pandemia sua empresa 
já tenha passado por cancelamentos 
de contratos de vendas, reduções de 
valores e de equipe, renegociações 
com fornecedores, etc. 

O ponto central aqui é, se o seu 
negócio não flexibilizou nenhuma 
condição até o momento, ainda não 
entendeu o que está acontecendo 
com a economia do mundo todo. Em 
relação à importância de agregar valor 
ao produto/serviço, existe também um 
ponto muito interessante e realista de 
ser tocado, que pode ser muito bem 
explicado pelo famoso bordão: “quem 
não é visto, não é lembrado”. Definiti-
vamente a crise não é o momento da 
marca ser esquecida - principalmente 
nesta que é diferente de todas as 
outras. 

Em outros tempos, investimentos 
em comunicação seriam um dos 
primeiros itens a serem cortados do 
budget das empresas, mas, para o 
atual momento, não é o mais aconse-
lhável. Agora é hora de plantar novas 
ideias na mente de seus clientes e 
consumidores. A colheita poderá não 
ser tão rápida quanto gostaria, mas 
o segredo da continuidade de seu 
negócio mora aí. 

 
(*) - É publicitário e diretor executivo e especialista 

em planejamento criativo da Agência Ecco 
(https://agenciaecco.com.br/).

A largada para construir a longa 
jornada de recuperação já começou.
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das pessoas que estão em isolamento.
Pensando até mesmo em uma pos-

sível ação de valorização do comércio 
local, unir forças é uma opção super 
interessante e viável para o momento. 
Mapeie possíveis produtos/serviços 
complementares ao seu negócio e que 
poderiam ser uma excelente opção 
de compra conjunta para os consu-
midores. Além de atingir o público do 
seu parceiro, e vice versa, estimula a 
expansão de ambos os negócios.

O segredo ainda é equilibrar a redu-
ção de suas margens com uma oferta 
interessante que, em primeiro lugar, 
mantenha os clientes atuais e, em 
segundo lugar, possa gerar experimen-

Fernando Scanavini (*) 

Aplicativos tiram fotos pela webcam para verificar se o cola-
borador está de fato no computador. 

Com os riscos oriundos da pandemia do Coronavírus e diante 
da imposição de isolamento social para barrar a disseminação 
desenfreada da doença, muitas empresas tiveram de se adaptar 
para dar continuidade aos seus negócios por meio do home office. 
A solução pareceu simples, mas muitos desafios vêm surgindo 
com a implementação dessa modalidade. 

Neste sentido, uma das ações necessárias é a adequação jurídica, 
que envolve a anuência do colaborador por meio de um termo 
aditivo ao contrato de trabalho, constando as regras estabelecidas 
pela empresa de como deverá ocorrer esta atividade remota. 

Já em relação à infraestrutura, para suportar este modelo e 
garantir a segurança das informações trocadas entre empresa e 
colaboradores, fica a cargo da organização fornecer ferramen-
tas adequadas para a comunicação, além de estabelecer regras 
claras sobre prazos, metas, cumprimento de tarefas, reuniões e 
condições de trabalho. 

Com receio dos colaboradores não desempenharem suas funções 
ou que a produtividade seja reduzida no trabalho remoto, algu-
mas empresas têm recorrido a plataformas que visam controlar 
e fiscalizar as atividades realizadas sob o argumento de garantir 
a mesma entrega que ocorria nas dependências da empresa. 

Por meio dessas plataformas é possível coletar capturas de tela 
do computador, acompanhar quais sites foram visitados, quanto 
tempo é gasto em diversos aplicativos e até mesmo os movimentos 

feitos com o mouse. Outros, inclusive, tiram fotos pela webcam 
para verificar se o colaborador está de fato no computador. 

Apesar da promessa, essas plataformas não efetuam a análise 
métrica específica de produtividade, como, por exemplo, quanto 
tempo o colaborador trabalhou e o que fez enquanto estava tra-
balhando. Trata-se de uma falsa sensação de objetividade, pois 
verificam apenas as atividades nas ferramentas de produtividade 
e não as capacidades pessoais de quem está trabalhando. 

A grande problemática neste caso é o limiar do monitoramento 
feito em home office, uma vez que deve ocorrer com base na 
lei e assegurar a privacidade do colaborador, de modo que não 
extrapole, tornando-se abusivo. Além de uma possível conduta 
autoritária por parte da empresa, deve-se observar como e se 
as empresas utilizam essas ferramentas para tomar decisões de 
promoção, demissão ou substituição de trabalhadores. 

Cabe às organizações estabelecerem regras claras e serem 
transparentes comunicando que monitora o colaborador, seja 
por horário de login, fluxo de dados da rede ou sites consulta-
dos. Este é o caminho correto, sabendo que o home office é uma 
modalidade de trabalho que veio para ficar. 

Porém, não devemos esquecer que é preciso adotar estratégias 
para garantir o bem-estar dos colaboradores, a produtividade e a 
segurança da empresa, ressaltando os limites de monitoramento 
para que se coíbam excessos, arbitrariedades e abusos. 

(*) - É diretor de operações da ICTS Protiviti, empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, auditoria interna, investigação, proteção e 

privacidade de dados.

Os desafios do home office: como monitorar sem invadir a privacidade

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para
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Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.
CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária, que
se realizará no dia 23/09/2020, às 10hs, na Avenida Ordem e Progresso, 157, sala 908, São Paulo - SP,
no escritório de advocacia contratado pela Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A., com
a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de
2019; b) tomar as contas da Administração referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) deliberar sobre a remunera-
ção anual global dos administradores; e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição
dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor-Presidente.                                                       (28, 29/08 e 01/09)

Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 14 de setembro de 2020, às 09:00
horas, na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor
TPE, Edifício Iguatemi Office Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações
Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; b) Consolidação do Estatuto; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo,
28 de agosto de 2020. Flavio José Martins.                                 (28, 29/08 e 01/09)

Edna Santos – Trata-se de fatos reais, ocorridos 
a partir de 1994, nos quais a jornalista com mais de 
trinta anos de profissão, especializada e reconhe-
cida nacionalmente em jornalismo investigativo, 

envolveu-se. Um homem foi flagrado aplicando violenta surra, 
num garoto indefeso. À repórter, avisada de tal prática, coube 
até por instinto, analisar sua veracidade, importância e avaliar. 
O infrator era Luciano Camargo que faz dupla com seu irmão 
Zezé. Destarte, teve início um violento assedio à repórter. 
Esse tormento aguçou o seu faro investigativo. Descobriu, sem 
querer, a estranha e “impublicável” atividade sexual de Lucia-
no. O livro a revela, com fotos e farta documentação. Poucas 
vezes tivemos notícia de tamanha perseguição: de tentativa de 
suborno à armação que a levou à prisão, por dez meses. Por 
óbvios motivos somente poderá ser adquirido no site : https://
botequimliterario.lojaintegrada.com.br . À Edna nossa incon-
dicional solidariedade!!

A Reportagem Proibida

Márcia Villaça da Rosa – Matarazzo – A co-
municóloga paulista com desmedido esmero, lançou 
seu cantinho de poemas. Sua abrangência filosófica 
existencialista é notável. Seguramente agradará lei-

tores de todos os matizes. No final, algumas páginas nominadas 
de “Roteiros culturais” nas quais retrata pequenas biografias e 
textos de seres memoráveis. Gostoso!

Whitehaven

Importante evento literário que reunirá ótimos autores de 
todo Brasil, ocorrerá entre os dias 29 de agosto a 6 de setembro. 
Trata-se da primeira Semana Virtual do Autor Independente – 
Sevai - Voltado para o escritor nacional que normalmente acha-se 
à margem no universo livreiro literário, visa dar destaque a esses 
autores, que trabalham seus livros de forma independente, com 
poucos recursos e conhecimentos. Contando com o apoio de 
nomes como Roberto Ferrari, presidente da ACLASP (Acade-
mia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo) e Antônio Torres 
(Imortal da Academia Brasileira de Letras) a Sevai chega com 
uma proposta simples e inovadora. Unir leitores e escritores no 
maior espaço de integração do mundo: a Internet! Durante o 
evento ocorrerão promoções de e-books e livros físicos dos par-
ticipantes. Acesse o site: http://www.sevai.com.br para conhecer 
toda a programação, rol de autores e parceiros literários deste 
evento que promete ser o maior e inovador em sua categoria. 
Com certeza merecerá total atenção. Sucesso!!

PELO LIVRO SEM TAXAÇÃO!! 

Dica:

Margaret Marras (org) – Summus – Desde 
sua provável concepção no final do século XIX, os 
princípios de Gestalt, vem a passos largos assumindo 
posição de ponta, na psicologia mundial. Com temas 
contemporâneos, essa obra em nove capítulos es-

critos por dez especialistas, abrange um espesso espectro de 
síndromes atinentes, que realmente esclarecerão pontos que 
eventualmente possam passar desapercebidos. Muito oportuna.

Angústias Contemporâneas e 
Gestalt-Terapia

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 048/2020; Processo 
n.º 073/2020; Objeto: Registro de preços para aquisição de material de pavi-
mentação (agregados) para aplicação nas vias públicas no município - Entrega 
das Propostas: a partir de 31/08/2020 às 08h00 no site https://www.compras-
governamentais.gov.br/ - Abertura das Propostas: 11/09/2020 às 09h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site su-
pra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.
br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Aviso de ABERTURA 
de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 049/2020; Processo n.º 075/2020; Obje-
to: execução de serviços de recapeamento asfáltico, incluindo fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra, em vias públicas no Bairro Jardim Do-
lores e Centro - Entrega das Propostas: a partir de 31/08/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Abertura das Propostas: 
11/09/2020 às 10h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edi-
tal 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; Aviso de REABERTURA de Licitação - Concorrência Pública nº 003/2020 
- Processo n.º 037/2020; Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução da fase 1 (alvenarias e acabamentos) da EMEB Prof. Flávio Iared - 
Entrega dos envelopes de Habilitação e de Proposta até 01/10/2020 às 09:00 
horas, no Paço Municipal, na sala de reuniões do Departamento de Licitações 
e Compras, situado a Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande 
do Sul – SP - Edital disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.
br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. 
Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

Companhia Nacional de Álcool
CNPJ: 60.881.299-0001-62

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2020, 31/03/2019 e 31/12/2018 (Em milhares de reais- R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)

Notas Explicativas 1. Contexto Operacional: A Companhia Nacional de 
Álcool (“Companhia”) é uma empresa constituída na forma de sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na cidade de Jandira, Estado de São 
Paulo. A Companhia está envolvida primariamente na industrialização, 
comercialização e distribuição para o varejo de produtos de higiene, limpeza 
e cosméticos. 2. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de 
Elaboração: De acordo com o estatuto social da Companhia, os exercícios 
fiscais compreendem o período de 1º de abril a 31 de março de cada ano. 
2.2. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: 
Compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista e 
investimentos temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da 
aplicação, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.4. Contas a 
receber de clientes e estimativa de provisão para créditos de 
liquidação duvidosa: Registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos 
decorrentes das vendas de produtos. A avaliação do risco de realização dos 
créditos e, quando aplicável, da necessidade de constituição de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa é feita com base em análise individual 
dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados pelo custo médio de 
aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventuais perdas, quando 
aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição ou construção, 
deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo 
método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens. Gastos com 
reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do ativo são 
reconhecidos como despesa, quando incorridos. 2.7. Intangível: 
Representado por marcas e patentes sem vida útil definida adquiridas em 
combinações de negócios. 2.8. Investimentos: Os investimentos em 

Relatório da Diretoria:  Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, reapresentamos à V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de março de 2020, 31 de março de 2019 e 31 de março de 2018, compostas pelo Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Barueri, 29 de agosto de 2020. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais 
*Reapresentado 2020* 2019* 2018* 
Ativo/Circulante 102.114 53.991 68.319
Caixa e equivalentes de caixa 14.483 3.766 14.808
Contas a receber de clientes 51.744 28.250 29.831
Estoques 10.897 6.696 4.712
Impostos a recuperar 14.348 6.524 2.988
Outros créditos 10.642 8.755 15.980
Não Circulante 116.986 66.148 62.663
Outros créditos 962 3.718 7.741
Impostos a recuperar 484 466 –
Imposto de renda e contribuição social diferidos 8.819 – –
Investimentos 56.325 39.313 40.212
Imobilizado 30.825 16.251 8.310
Intangível 6.500 6.400 6.400
Direito de uso 13.071 – –
Total do Ativo 219.100 120.139 130.982

2020* 2019* 2018* 
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 73.201 53.156 43.426
Fornecedores 39.393 18.840 16.608
Empréstimos e financiamentos 16.539 27.475 20.187
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.000 1.080 1.208
Obrigações tributárias 3.410 1.713 1.793
Outras obrigações 10.778 4.048 3.630
Arrendamento mercantil 2.081 – –
Não Circulante 81.543 44.336 68.709
Empréstimos e financiamentos 56.000 36.381 64.066
Obrigações tributárias 276 324 461
Imposto de renda e contribuição social diferidos – 112 154
Outras obrigações 16.599 7.519 4.028
Arrendamento mercantil 8.668 – –
Patrimônio Líquido 64.356 22.647 18.847
Capital social 15.000 13.672 13.672
Reserva de capital 32.772 – –
Reserva de reavaliação 141 219 299
Reserva de lucros 16.443 8.756 4.876
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 219.100 120.139 130.982

Demonstrações do Resultado
*Reapresentado 2020* 2019* 2018* 
Receita Líquida de Vendas 187.899 139.430 127.535
Custo das Vendas (114.421) (72.131) (64.544)
Lucro Bruto 73.478 67.299 62.991
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas (25.848) (23.081) (19.202)
Gerais e administrativas (20.797) (19.322) (18.588)
Outras receitas operacionais líquidas 1.670 162 669
Resultado da equivalência patrimonial (559) 800 2.540
Lucro Operacional antes
 do Resultado Financeiro 27.944 25.858 28.410
Resultado Financeiro (17.074) (20.265) (21.185)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS 10.870 5.593 7.225
Imposto de Renda e Contribuição Social (2.507) (1.417) (2.251)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 8.363 4.176 4.974
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
 por Ação - R$ 0,42 0,21 0,26

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
*Reapresentado 2020* 2019* 2018* 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes dos impostos 10.870 5.593 7.225
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 4.708 2.571 1.929
 Amortização do direito de uso 2.467 – –
 Provisão para riscos 116 – (329)
 Resultado de equivalência patrimonial 527 (800) (2.540)
 Lucro da venda de imobilizado – – –
 Juros sobre empréstimos e financiamentos 5.653 7.993 8.170
 Juros sobre arrendamento mercantil 900 – –
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Estoques (4.201) (1.984) (1.109)
 Contas a receber de clientes (23.306) 1.581 (2.892)
 Impostos a recuperar (6.267) (4.002) 5.868
 Partes relacionadas 3.226 4.549 2.194
 Outros créditos 2.880 6.699 (722)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias (449) (1.690) (4.211)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (80) (129) (39)
 Fornecedores 18.866 2.279 982
 Partes relacionadas (344) 484 –
 Outras obrigações 4.164 (12) (110)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 19.730 23.132 14.416
Pagamento de juros de empréstimos
 e financiamentos (6.083) (7.993) (8.170)
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.205) (828) 828
Caixa líquido gerado pelas atividades
 operacionais 11.442 14.311 7.074
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa proveniente de alienação de imobilizado – – 5
Aquisição de imobilizado (14.626) (8.756) (2.131)
Aquisição de controlada – – (36.555)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimento (14.626) (8.756) (38.681)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de mútuos partes relacionadas 11.600 3.800 –
Pagamento de empréstimos partes relacionadas (1.000) – –
Captação de empréstimos e financiamentos 78.150 – 62.000
Pagamento de arrendamento mercantil (5.689) – –
Amortização de empréstimos e financiamentos (69.037) (20.397) (37.450)
Dividendos pago (123) – –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento 13.901 (16.597) 24.550
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa 10.717 (11.042) (7.057)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 3.766 14.808 21.865
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14.483 3.766 14.808
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa 10.717 (11.042) (7.057)

Demonstrações  
das Mutações do 

Patrimônio Líquido
Ca- 

pital 
social

Re- 
serva 
capi- 

tal

Reser- 
va de 

reava- 
liação

Reser- 
va de  

lucros

Lucros  
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/17 
 (Reapresentado) 13.672 – 392 3.092 – 17.156
Ajustes aos saldos de abertura – – – – (2.833) (2.833)
Provisão para perdas
 estimadas - clientes – – – – (188) –
Provisão para perdas
 estimadas - Armazém 47 – – – – (2.645) –
Reclassificação prejuízo 
após ajustes – – – (2.833) 2.833 –
Saldos em 1/04/2017 
 (Ajustado) 13.672 – 392 259 – 14.323
Lucro Líquido do exercício – – – – 4.974 4.974
Reserva legal – – – 249 (249) –
Realização de reserva
 de reavaliação – – (140) – 140 –
Reserva de lucros – – – 4.368 (4.368) –
Dividendos a distribuir – – – – (497) (497)
IR e CS diferidos – – 47 – – 47
Saldos em 31/03/2018 13.672 – 299 4.876 – 18.847
Realização de reserva
 de reavaliação – – (80) – 121 41
Lucro líquido do exercício – – – – 4.176 4.176
Destinações:
 Reserva legal – – – 208 (208) –
 Reserva de lucros – – – 3.672 (3.672) –
 Dividendos a distribuir – – – – (417) (417)
Saldos em 31/03/2019 13.672 – 219 8.756 – 22.647
Aumento de capital 1.328 – – – – 1.328
Constituição reserva de capital    – 32.772 – – – 32.772
Realização de reserva
 de reavaliação – – (78) – 118 40
Lucro líquido do exercício – – – – 8.363 8.363
Destinações:
 Reserva legal – – – 418 (418) –
 Reserva de lucros – – – 7.269 (7.269) –
 Dividendos a distribuir – – – – (794) (794)
Saldos em 31/03/2020 15.000 32.772 141 16.443 – 64.356

A Diretoria
Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric - CRC/1SP 106.724/O-4

controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31 
de março de 2020, a Companhia detém 99,99% do capital social da 
empresa Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda. 2.9. Passivos circulantes e 
não circulantes: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de encerramento 
das demonstrações financeiras, sendo essas variações registradas na 
demonstração do resultado. 2.10. Patrimônio Líquido: Em 31 de março de 
2020, o capital social subscrito e integralizado está representado por 
20.832.371 ações ordinárias sem valor nominal, pertencentes ao Grupo 
MPR Participações S.A.

Balanços Patrimoniais
*Reapresentado 2020* 2019* 2018*
Ativo/Circulante 1.683 1.156 1.115
Caixa e equivalentes de caixa 19 14 4
Outros créditos 1.664 1.142 1.111
Não Circulante 117.547 45.016 38.024
Investimentos 117.471 44.922 37.951
Imobilizado 76 94 73
Total do Ativo 119.230 46.172 39.139

Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 1.776 1.374 1.158
Obrigações tributárias 5 6 8
Outras obrigações 1.771 1.368 1.150
Não Circulante
Outras obrigações – 4 4
Patrimônio Líquido 117.454 44.794 37.977
Capital social 60.000 30.100 30.100
Reserva de capital 32.401 – –
Reserva de reavaliação 141 219 299
Reserva de lucros 1.531 14.475 7.578
Lucro adicional proposto 23.381 – –
Total do Passivo 119.230 46.172 39.139

Grupo MPR Participações S.A.
CNPJ 13.974.755/0001-39

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2020 e 31/03/2019 (Em milhares de reais- R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação)
Relatório da Diretoria:Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de março de 2020, 31 de março de 
2019 e 31 de março de 2018, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Barueri, 29 de agosto 2020.  A Diretoria.

Demonstrações do Resultado 2020* 2019* 2018*
*Reapresentado
Resultado de equivalência patrimonial 11.447 7.741 8.655
Lucro (Prejuízo) Operacional 11.447 7.741 8.655
Lucro Líquido (Prejuízo)  do Exercício 11.447 7.741 8.655
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,15 0,12 0,12

Demonstrações das Mutações 
 do Patrimônio Líquido

Reserva de Lucros
Capital 
social

Reserva
de capital

Reserva
de reavaliação

Reserva
Legal

Retenção
de lucros

Dividendo Adicional 
Proposto

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31/03/2017 (Reapresentado) 30.100 – 392 139 2.804 – – 33.435
Ajustes aos saldos de abertura – – – – – – (3.248) (3.248)
Saldos em 1 de Abril de 2018 (ajustado) 30.100 – 392 139 2.804 – (3.248) 30.187
Lucro líquido do exercício – – – – – – 8.655 8.655
Reserva legal – – – 433 – – (433) –
Dividendos declarados – – – – – – (865) (865)
Realização de reserva de reavaliação – – (93) – – – 93 –
Constituição da reserva de lucros – – – – 7.450 – (7.450) –
Saldos em 31/03/2018 (Reapresentado) 30.100 – 299 572 10.254 – (3.248) 37.977
Realização de reserva de reavaliação – – (80) – – – 80 –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 7.741 7.741
Destinações:
 Reserva legal – – – 387 – – (387) –
 Constituição da reserva de lucros – – – – 6.510 – (6.510) –
 Dividendos a distribuir – – – – – – (774) (774)
 Dividendos pagos – – – – – – (150) (150)
Saldos em 31/03/2019 (Reapresentado) 30.100 – 219 959 16.764 – (3.248) 44.794
Aumento capital 29.900 – – – – – – 29.900
Constituição de reserva de capital – 32.401 – – – – – 32.401
Realização de reserva de reavaliação – – (78) – – – 78 –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 11.447 11.447
Destinações:
 Reserva legal – – – 572 – – (572) –
 Constituição da reserva de lucros – – – – (16.764) 23.381 (6.617) –
 Dividendos a distribuir – – – – – – (1.088) (1.088)
Saldos em 31/03/2020 (Reapresentado) 60.000 32.401 141 1.531 – 23.381 – 117.454

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
*Reapresentado

2020* 2019* 2018*

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes dos impostos 11.447 7.741 8.655
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o
 resultado de equivalência patrimonial (11.447) (7.741) (8.655)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Partes relacionadas (164) (133) –
 Outros créditos 8 27 (47)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias – (3) 7
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 118 142 52
 Fornecedores – (1) (1)
 Partes relacionadas 50 15 –
 Outras obrigações (4) – –
Caixa gerado pelas atividades operacionais 8 47 11

Caixa líquido gerado pelas 2020* 2019* 2018*
 atividades operacionais 8 47 11
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa proveniente de alienação de imobilizado 2 – –
Aquisição de imobilizado (5) (21) (7)
Dividendos recebidos – 134 –
Dividendos distribuídos – (150) –
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento (3) (37) (7)
Caixa líquido gerado pelas
  (aplicado nas) atividades de financiamento – – –
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa 5 10 4
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14 4 –
Caixa e equivalentes de  caixa no fim do exercício 19 14 4
Aumento (Redução) 
 Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa 5 10 4

Demonstrações do Valor Adicionado
*Reapresentado

2020* 2019* 2018*

Valor Adicionado Recebido em Transferência 11.447 7.741 8.655
Resultado de equivalência patrimonial 11.447 7.741 8.655
Valor Adicionado Total a Distribuir 11.447 7.741 8.655
Distribuição do Valor Adicionado (11.447) (7.741) (8.655)
Remuneração de Capitais  Próprios (11.447) (7.741) (8.655)
Dividendos (1.087) (924) (865)
Lucros retidos/Prejuízo  do exercício (10.360) (6.817) (7.790)
Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: Grupo MPR Participações 
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede 
na cidade de Barueri - SP, que tem por objeto social a administração de bens 
próprios e a participação em outras sociedades. 2. Resumo das Principais 
Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: 3. De acordo com o estatu-
to social da Companhia, os exercícios fiscais compreendem o período de 1º 
de abril a 31 de março de cada ano. 3.1. Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3.2. Caixa 
e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa e depósitos 
bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com até 90 
dias da data da aplicação, e com risco insignificante de mudança de valor. 
3.3. Investimentos: Os investimentos em controladas são avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial. Em 31 de março de 2020, a Companhia 

detém 100% do capital social da empresa Álcool Ferreira S.A., 100% do capital social da Companhia Nacional de Álcool e 0,01% do capital social da Da 
Ilha - Comércio de Álcool Ltda. 3.4. Patrimônio Líquido: Em 31 de março de 2020, o capital social subscrito e integralizado está representado por 
99.210.206 ações ordinárias sem valor nominal, pertencente 55% a empresa Vocatus Participações S/A e 45% ao Zulu Corp. Fundo de Investimento e 
Participações Multiestratégia.

A Diretoria                                  Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric - CRC/1SP 106.724/O-4

www.netjen.com.br

CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81 - NIRE 35.300.336.127
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.06.2020

Data, Hora e Local: 30.06.2020, às 10h, na sede social, situada na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 01, Bairro Santa Catarina, 
CEP 13510-000, Santa Gertrudes, SP. Convocação: Sanada a falta de publicação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. Pre-
sença/Quorum: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença 
dos Acionistas e no Boletim de Presenças/Bonificação/Posição Acionária do Anexo I. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presi-
dente; Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. Ordem do Dia: (a) Aumento do capital social mediante a capitalização de parte da 
reserva de lucros acumulados, bonificadas ações aos acionistas; (b) Apreciação do Protocolo de Cisão Parcial da Companhia e sua Justifica-
ção; (c) Ratificação da nomeação da Prado Oliveira Contadores Associados, para proceder à avaliação da situação líquida da parcela a ser 
cindida; (d) Exame do Laudo de Avaliação dos ativos e passivos objeto de cisão; (e) Aprovação da operação de cisão parcial do patrimônio da 
Companhia; (f) Nova expressão do capital social da Companhia após a cisão; (g) Aprovação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social; 
(h) Ratificação de todos os demais artigos do Estatuto Social; e (i) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Colocadas as matérias 
em exame, discussão e posterior votação, foram expressa e unanimemente aprovadas, sem restrições ou ressalvas, nos seguintes termos: 1. 
O aumento do capital social, totalmente integralizado, de R$3.252.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil reais) para 
R$44.465.264,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais), mediante a capitalização 
de parte do valor constante da conta de reserva de lucros acumulados da Companhia, no montante de R$41.213.264,00 (quarenta e um mi-
lhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), bonificadas aos acionistas novas 41.213.264 (quarenta e um milhões, duzentas 
e treze mil, duzentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, nos termos do Boletim de Presenças/Bonificação/
Posição Acionária (Anexo I), na proporção de suas respectivas participações societárias, de forma preliminar à operação de cisão parcial, dei-
xando-se de prever a nova redação da cláusula 5ª do Estatuto Social, relativa ao capital social, em razão das deliberações sobre a cisão parcial 
da Companhia, na forma dos itens seguintes. 2. O Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação (“Protocolo”) do Anexo II, firmado em 
25.06.2020 entre a Companhia de um lado, na qualidade de Cindida, e a Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção S.A., CNPJ.MF. 56.883.820/0001-23, de outro, na qualidade de Incorporadora, por meio do qual se estabeleceu o regramen-
to para a cisão de parcela do patrimônio da Companhia e sua absorção pela Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção S.A. 3. A ratificação da nomeação da empresa especializada Prado Oliveira Contadores Associados, inscrita no CNPJ.MF. sob 
nº 17.424.229/0001-56, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Hungria, n° 664, Sala 13, Jardim Europa, inscrita no 
CRC sob nº 2SP 030976/O-0, representada por Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400 - apartamento 33 - Bairro Paraíso - CEP: 04003-042, RG 26.113.345-7-SSP-SP, CPF.MF. 
173.331.758-98, inscrita no CRC/SP sob nº 1SP213167/O-1, indicada no Protocolo, que procedeu à avaliação da situação líquida da parcela 
cindida da Companhia, elaborando o Laudo de Avaliação do Anexo III, o qual é aprovado pela unanimidade de votos. 4. Referido Laudo de 
Avaliação, firmado em 27.06.2020 e baseado no Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 31.05.2020, concluiu, nos termos do 
artigo 226, da Lei 6.404, que a parcela cindida do patrimônio líquido da Companhia a ser vertida e incorporada pela Incorporadora é de 
R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos) representada (i) pelo in-
vestimento no capital social da própria Incorporadora, (ii) pelo investimento no capital social da Tute Mineração Ltda., CNPJ.MF. 
67.282.525/0001-38, e (iii) por outros ativos e passivos mencionados no Laudo de Avaliação. 5. A operação de cisão parcial do patrimônio da 
Companhia seguida da absorção da parcela vertida pela Incorporadora, nos termos acima, se torna, assim, efetiva e definitiva, irrevogável e 
irretratável, continuando a Companhia a existir e operar normalmente, sendo sucedida pela Incorporadora nos respectivos direitos e obriga-
ções, ativos e passivos, na proporção da parcela do patrimônio líquido vertida e absorvida. 6. A alteração do capital social subscrito e integra-
lizado da Companhia de R$44.465.264,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais), 
nos termos do item 1, supra, para R$310.545,00 (trezentos e dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), com a redução no valor indicado no 
Laudo de Avaliação em decorrência da cisão parcial efetuada, e o correspondente cancelamento proporcional de ações ordinárias nominativas 
sem valor nominal, conforme refletido no Boletim de Posição Acionária Final do Anexo IV. Em contrapartida ao cancelamento de ações da 
Cindida, seus acionistas recebem ações da Incorporadora Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., 
nas proporções de suas respectivas participações no capital social da Companhia. 7. A nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Com-
panhia: “Artigo 5° - O capital social, totalmente integralizado é de R$310.545,00 (trezentos e dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), 
dividido em 310.545 (trezentas e dez mil, quinhentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único: 
Cada ação ordinária confere, a seu titular, direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.” 8. A ratificação de todos os demais artigos 
do Estatuto Social, como se a cada um deles fosse feita especial e particular menção. 9. Fica incumbida a Diretoria com os mais amplos e 
gerais poderes, para praticar todos os atos complementares e/ou decorrentes da cisão ora aprovada, proceder a todos os registros, transcrições, 
averbações ou comunicações que se fizerem necessários de modo a complementar a operação ora aprovada, tudo nos termos da legislação 
aplicável. Documentos: Boletim de Presenças/Bonificação/Posição Acionária (Anexo I); Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação (Anexo 
II); Laudo de Avaliação (Anexo III) e Boletim de Posição Acionária Final (Anexo IV). Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente. Reaberta a sessão, esta 
ata foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pela Mesa. Ata e Publicação: A presente é cópia fiel do original 
lavrado em livro próprio, autorizada a publicação da ata na forma resumida do artigo 130 da Lei 6.404, tendo sido os seus Anexos, em nº de 
quatro, autenticados pela Mesa. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. Anexo I - 
Boletim de Presenças/Bonificação/Posição Acionária da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.06.2020. 
Acionista - Ações Ordinárias Nominativas sem valor nominal: Posição Inicial - Bonificação - ações emitidas - Posição 
Acionária após bonificação: Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF/MF 
114.338.698-10, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010: 
2.168.170 - 27.477.664 - 29.645.834; Antonio Carlos Rodrigues Filho, brasileiro, casado, empresário, RG 28.351.168-0 SSP-SP, CPF/
MF 277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 1001 - casa 05, Condomínio Jardins di Scarpa, Cidade Jardim, 
CEP 13501-100l no SIA Trecho 02, Lote 630, CEP 71200-020: 541.915 - 6.867.800 - 7.409.715; Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasilei-
ro, solteiro, empresário, RG 28.351.167-9 SSP-SP, CPF/MF 305.953.778-07, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 
- casa 2, Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-200: 541.915 - 6.867.800 - 7.409.715; Total de Ações: 
3.252.000 - 41.213.264 - 44.465.264. Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. Instrumen-
to Particular de Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação a ser Procedida na Cibramaco Participações S.A. com 
versão da parcela patrimonial Cindida para a Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. - Ane-
xo II - I - Partes: Pelo presente instrumento particular, de um lado: I.1 - Cindida: Cibramaco Participações S.A. (i) Maria Esther 
Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF.MF. 114.338.698-10, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010; (ii) Antonio Carlos Rodrigues Filho, bra-
sileiro, casado, empresário, RG 28.351.168-0 SSP-SP, CPF.MF. 277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 1001 
- casa 05, Condomínio Jardins di Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-100; e (iii) Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, 
empresário, RG 28.351.167-9 SSP-SP, CPF.MF. 305.953.778-07, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 - casa 2, 
Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-200, acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social da 
Cibramaco Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede em Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme 
Prates, nº 382, sala 01, Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81, JUCESP.NIRE 35.300.336.127, representada 
por sua Diretora Presidente Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada, doravante denominada simplesmente Cindida; e, de outro 
lado, I.2 - Incorporadora: Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. (i) Cibramaco, já qualificada 
no item I.1, supra; (ii) Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada no item I.1(i) supra; (Iii) Antonio Carlos Rodrigues Filho, 
Já qualificado no item I.1(ii) supra; e (iv) Marcelo Paraluppi Rodrigues, já qualificado no item I.1(iii) supra, acionistas detentores de 
100% (cem por cento) do capital social da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., com sede em 
Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382, Sala 3 - Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 56.883.820/0001-
23, JUCESP.NIRE 35.300.550.935, representada por sua Diretora Presidente Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada, doravan-
te simplesmente Incorporadora, têm entre si justo e contratado, nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei 6.404, de 15.12.76, celebrar, como 
ora de fato celebrado têm, para submissão à assembleia dos acionistas da Cindida, bem como à assembleia dos acionistas da Incorporado-
ra, as condições e a justificação para a cisão parcial do patrimônio da Cibramaco Participações S.A., consubstanciado basicamente por 
participações societárias, continuando a Cindida a existir normalmente, no exercício de suas atividades, respeitados os termos, cláusulas e 
condições que se seguem: II - Preliminarmente: 1. Preliminarmente à operação de cisão parcial objeto deste Protocolo, os acionistas da 
Cibramaco Participações S.A. promoverão o aumento de capital social da Cindida, mediante a capitalização de parte da conta de reserva 
de lucros, no montante total de R$41.213.264,00 (quarenta e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais). Assim, 
embora não haja qualquer alteração do patrimônio líquido da Cindida, o capital social passará de R$3.252.000,00 (três milhões, duzentos e 
cinquenta e dois mil reais) para R$44.465.264,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais), com a bonificação de ações aos acionistas da Cindida na proporção de suas participações societárias, a eles atribuídas da se-
guinte forma: à Maria Esther Paraluppi Rodrigues devem ser bonificadas 27.477.664 (vinte e sete milhões, quatrocentas e setenta e sete 
mil, seiscentas e sessenta e quatro) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a Antonio Carlos Rodrigues Filho e a Mar-
celo Paraluppi Rodrigues 6.867.800 (seis milhões, oitocentas e sessenta e sete mil e oitocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, a cada um deles. III - Protocolo de Cisão: 2. A cisão tem por objeto a versão parcial do patrimônio da Cibramaco Participa-
ções S.A., no valor contábil total estimado de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um 
reais e cinco centavos), distribuído em contas contábeis identificadas no Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 31.05.2020, 
representadas conforme abaixo: (i) pelo investimento detido pela Cindida no capital social da Incorporadora no valor de R$563.855.517,05 
(quinhentos e sessenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e cinco centavos); (ii) pelo investimen-
to detido pela Cindida no capital social da Tute Mineração Ltda., com sede em Rio Claro, distrito de Ajapi, SP, na Fazenda Santa Rita do 
Chapadão, 1.529, CEP 13508-000, JUCESP.NIRE 35.210.593.244, CNPJ.MF. 67.282.525/0001-38, no valor de R$4.387.188,52 (quatro mi-
lhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais, cinquenta e dois centavos); (iii) pelos créditos de AFAC - Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital na Incorporada, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e de juros sobre o capital próprio da In-
corporada, no valor de R$31.826.074,75 (trinta e um milhões, oitocentos e vinte e seis mil, setenta e quatro reais, setenta e cinco centavos); 
(iv) pelo caixa de R$0,73 (setenta e três centavos) que é utilizado para fins de arredondamento; (v) pelas dívidas da Cindida no valor de 
R$62.563.647,05 (sessenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinco centavos); (vi) pelas 
contas do Patrimônio Líquido, Capital Social, Lucros Acumulados e Ajustes de Avaliação Patrimonial, conforme abaixo, contas essas extraídas 

do Balanço Patrimonial levantado em 31.05.2020 e já ajustadas no quadro abaixo conforme o previsto no item II, supra, como providência 
preliminar: Ativo: Caixa geral - 0,73; Juros sobre Capital Próprio - Embramaco - 31.826.074,75; Embramaco - Empresa Brasileira Materiais 
para Contrução Ltda. - 563.855.517,05; Tute Mineração Ltda. - 4.387.188,52; AFAC - Embramaco - Empresa Brasileira Materiais para Contru-
ção Ltda. - 5.000.000,00; Total do Ativo - 605.068.781,05. Passivo: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - 5.000.000,00; Outras Contas - 
57.563.647,05; Patrimônio Líquido: Capital Social - 44.154.719,00; Lucros Acumulados e/ou Saldos à Disposição - 410.394.263,87; 
Ajuste de Avaliação Patrimonial - 87.956.151,13; Total de Passivo + Patrimônio Líquido - 605.068.781,05. 3. Tendo em vista que 
parcela do patrimônio vertido da Cindida corresponde, na sua maior parte, a participações no capital social da própria Incorporadora, ao 
receber o ativo da Cindida, deve ela cancelar a participação da Cindida de 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, qua-
trocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real), as quais são entregues por substituição aos 
acionistas da Cibramaco Participações S.A., qualificados no preâmbulo, na proporção de suas respectivas participações no capital da 
Cindida, sem qualquer aumento de capital social da Incorporadora, ocorrendo apenas a mudança de titularidade das ações. 4. O capital 
social da Incorporadora deve ser aumentado com as demais contas do ativo incorporado, no montante total de R$41.213.264,00 (quarenta 
e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), mediante a versão da participação na Tute Mineração Ltda., do 
AFAC, do crédito JCP e do caixa, atribuindo-se aos acionistas da Cindida as seguintes participações no capital da Incorporadora: Maria 
Esther Paraluppi Rodrigues receberá 27.477.664 (vinte e sete milhões, quatrocentas e setenta e sete mil, seiscentas e sessenta e quatro) 
ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, Antonio Carlos Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi 
Rodrigues receberão, cada um deles, 6.867.800 (seis milhões, oitocentas e sessenta e sete mil e oitocentas ações ordinárias nominativas, no 
valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. 5. Na definição das parcelas do patrimônio objeto de incorporação, cujos elementos se encontram 
expressos nos livros fiscais e comerciais da Cindida, o critério utilizado é o valor contábil do patrimônio a ser vertido, obedecido o Balanço 
Patrimonial de 31.05.2020. As variações patrimoniais posteriores à data das demonstrações financeiras referidas à cláusula 2ª, até a data-base 
da operação, aproveitarão somente à Incorporadora. 6. Indica-se, “ad referendum” da assembleia geral da Cindida e da Incorporadora, 
para proceder à avaliação do patrimônio a ser vertido e incorporado, Prado Oliveira Contadores Associados, inscrita no CNPJ.MF. sob nº 
17.424.229/0001-56, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Hungria, n° 664, Sala 13, Jardim Europa, inscrita no CRC 
sob nº 2SP 030976/O-0, representada por Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400 - apartamento 33 - Bairro Paraíso - CEP: 04003-042, RG 26.113.345-7-SSP-SP, CPF.MF. 
173.331.758-98, inscrita no CRC/SP sob nº 1SP213167/O-1. 7. Após a operação, a Cibramaco Participações S.A. continuará a existir e 
a operar normalmente no exercício de suas atividades sociais, sendo então sucedida pela Embramaco - Empresa Brasileira de Mate-
riais para Construção S.A. apenas com relação aos direitos e obrigações referentes à parcela patrimonial cindida e vertida para ela. Deixa-
-se de prever o reembolso do valor das ações da Cindida, uma vez que todos os acionistas comparecem, anuem e firmam o presente. IV - 
Justificação da Incorporação: 8. Justifica-se a operação pela necessidade e intenção dos acionistas da Cindida e da Incorporadora em 
organizar adequadamente as atividades, segregar atividades operacionais das patrimoniais, mediante a transferência do investimento na Em-
bramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. para os acionistas da Cindida, Maria Esther Paraluppi Ro-
drigues, Antonio Carlos Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi Rodrigues, visando à manutenção das participações dentro do 
mesmo grupo familiar, sem qualquer alteração de controle, mas apenas com autonomia de atividades. Com relação ao investimento na Tute 
Mineração Ltda. detido pela Cindida, é ele vertido para a Incorporadora pela necessidade e intenção dos acionistas da Cindida e da 
Incorporadora em organizar adequadamente os ativos. Na forma do art. 232, da Lei 6.404, fica garantido aos credores o direito de impugnar 
a operação dentro do prazo legal. V - Conclusão: 9. Diante do exposto, os signatários recomendam que a operação de cisão parcial seja 
formalmente aprovada em assembleia geral da Cindida, em assembleia geral da Incorporadora, e em reunião de sócios da Tute Minera-
ção Ltda., mediante respectiva alteração de seu Contrato Social. Seu objetivo, justificado pelo desejo dos acionistas da Cindida e da Incor-
poradora em organizar adequadamente as atividades e os ativos, mediante a transferência de investimentos para a Incorporadora, que é a 
própria investida, e de investimento na Tute Mineração Ltda., está em destacar-se parcela do patrimônio da Cindida, correspondente a 
R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), para transferi-la para a 
sucessora Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., na forma e proporção acima. Os signatários auto-
rizam a realização das avaliações aqui cometidas, bem assim a assembleia geral da Cindida, da Incorporadora, e a reunião de sócios da 
Tute Mineração Ltda. para o dia 30/06/2020. E por estarem certos e ajustados, firmam o presente em 6 (seis) vias, de igual teor e efeito, na 
presença de 2 (duas) testemunhas, cientes de tudo. Rio Claro, 25 de junho de 2020. Cindida - Cibramaco Participações S.A.: p. Maria 
Esther Paraluppi Rodrigues, Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Antonio Carlos Rodrigues Filho, Marcelo Paraluppi Rodrigues. Incorporado-
ra - Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.: p. Maria Esther Paraluppi Rodrigues; Cibramaco Parti-
cipações S.A., p. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Maria Esther Paraluppi Rodrigues Antonio Carlos Rodrigues Filho, Marcelo Paraluppi 
Rodrigues. Testemunhas: Djalma Aparecido de Lima - CPF 095.804.128-80, Pablo Antonio Lopes de Paula - CPF 336.894.018-01. Rio Claro, 
27 de junho de 2020. Cibramaco Participações S.A.. Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 01 Bairro Santa Catarina, CEP 13510-
000, Santa Gertrudes, SP. Referência: Laudo de avaliação contábil. Prezados Senhores, Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de 
V.Sª., o Laudo de Avaliação Contábil relativo ao investimento da Cibramaco Participações S.A. no capital social da Embramaco - Em-
presa Brasileira de Materiais para Construção S.A., no capital social da Tute Mineração Ltda., e outras contas de ativo e passivo. 
Atenciosamente, Prado Oliveira Contadores Associados, Carla Cristina de Oliveira Poletti. Laudo de avaliação contábil: 1. Apresenta-
ção dos trabalhos: A empresa especializada Prado Oliveira Contadores Associados, inscrita no CNPJ.MF. sob nº 17.424.229/0001-56, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Hungria, n° 664, Sala 13, Jardim Europa, inscrita no CRC sob nº 2SP 030976/O-0, 
representada por Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Dr. Rafael de 
Barros, 400 - apartamento 33 - Bairro Paraíso - CEP: 04003-042, RG 26.113.345-7-SSP-SP, CPF.MF. 173.331.758-98, inscrita no CRC/SP 
sob nº 1SP213167/O-1, atendendo solicitação feita pelos acionistas da Cibramaco Participações S.A., sociedade por ações, com sede em 
Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 01, Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 08.422.813/0001-
81, JUCESP.NIRE 35.300.336.127, vem pelo presente trabalho apresentar a perícia contábil da escrituração comercial da solicitante, pela qual 
foram nomeados para avaliação da participação societária detida no capital social (i) da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais 
para Construção S.A., com sede em Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382, Sala 3 - Bairro Santa Catarina, CEP 
13510-000, CNPJ.MF. 56.883.820/0001-23, JUCESP.NIRE 35.300.550.935, e da (ii) Tute Mineração Ltda., sociedade limitada com sede 
em Rio Claro, distrito de Ajapi, SP, na Fazenda Santa Rita do Chapadão, BL Ajapi Leme, 1.529, CEP 13508-000, JUCESP.NIRE 35.210.593.244, 
CNPJ.MF. 67.282.525/0001-38, bem como de outras contas de ativo e passivo, na forma do Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação 
celebrado em 25.06.2020. 2. Dos livros e da escrituração: Os livros da Cibramaco Participações S.A. e da Embramaco - Empre-
sa Brasileira de Materiais para Construção S.A., acham-se revestidos de todas as formalidades legais e fiscais, e foram escriturados 
de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação societária e fiscal brasileira, uniforme e consistentemente aplicados. 3. 
Descrição e verificação de bens, direitos e obrigações: A perícia procedeu ao exame dos documentos societários comprobatórios da 
posse e propriedade de referidas participações societárias no capital social da Cibramaco Participações S.A., bem como dos livros e 
documentos societários das investidas, os quais se acham devidamente escriturados e apontam a Cibramaco Participações S.A. como 
detentora de 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, no 
valor nominal de R$1,00 (um real) da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., e 499.997 (quatrocen-
tas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e sete) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) da Tute Mineração Ltda., apurando, 
ainda os bens, direitos e obrigações refletidos no balanço social levantado em 31.05.2020, inclusive aqueles que serão objeto da cisão e incor-
poração, representado pelo investimento na Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. e na Tute Mine-
ração Ltda., cujos valores constam do citado balanço, verificando que os referidos investimentos têm existência real, societária e fiscal idô-
nea, não tendo sido constatada a existência de quaisquer ações ou reivindicações de terceiros objetivando tais ativos e outras contas de ativo e 
passivo. 4. Avaliação do acervo líquido: O acervo líquido da Cibramaco Participações S.A. a ser cindido e vertido foi avaliado se-
gundo os critérios previstos nos artigos 183 e 184, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. Com base em tais critérios, e no balanço levantado em 
31.05.2020, especialmente no que concerne à parcela que será objeto da cisão e incorporação, representada pelo investimento na Embrama-
co - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. e na Tute Mineração Ltda., créditos e lucros acumulados, conside-
rando que, preliminarmente à operação de cisão haverá o aumento de capital da Cibramaco Participações S.A., mediante capitalização de 
parte da conta de reserva de lucros no montante de R$41.213.264,00 (quarenta e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais), nos termos especificados no Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação celebrado em 25.06.2020, apresentam-se a seguir as 
parcelas ativa e passiva do acervo líquido correspondente ao patrimônio a ser cindido e vertido: Ativo: Caixa geral - R$ 0,73; contas a rece-
ber: crédito de JCP - R$ 31.826.074,75; Embramaco, investimentos: Embramaco - R$ 563.855.517,05; Tute Mineração Ltda. - R$ 
4.387.188,52; AFAC: Embramaco - R$ 5.000.000,00; Total do Ativo - R$ 605.068.781,05. Passivo: empréstimo: Maria Esther - R$ 
5.000.000,00 ; outras contas/dívidas: JCP+dividendos Maria Esther - R$ 41.717.732,70; JCP+dividendos Marcelo - R$ 7.659.862,71; 
JCP+dividendos A. Carlos - R$ 8.186.051,64; Patrimônio Líquido: capital social - R$ 44.154.719,00; Lucros Acumulados - R$ 
410.394.263,87; Ajustes de Avaliação Patrimonial - R$ 87.956.151,13; Total do Passivo - R$ 605.068.781,05. 5. Conclusão: Face aos 
valores e critérios supracitados, a perícia conclui, para efeito do art. 226, da Lei 6.404, de 15.12.1976, que a parcela do patrimônio da Cibra-
maco Participações S.A., a ser vertida e incorporada pela Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. 
é de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), a valores contábeis 
na data de 31.05.2020. 6. Encerramento: Dando por concluídos nossos trabalhos, apresentamos o presente laudo de avaliação, colocando-
-nos à disposição dos senhores acionistas, para todos os esclarecimentos adicionais eventualmente necessários. São Paulo, 27 de junho de 
2020. Prado Oliveira Contadores Associados: Carla Cristina de Oliveira Poletti. Boletim de Posição Acionária após versão da parcela 
Cindida da AGE Realizada em 30.06.2020: Acionista - Ações Canceladas - Ações Finais-Integralizadas: Ações ON-sem 
valor nominal - Valor (R$) - Ações ON-sem valor nominal - Integralizadas: Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, 
viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF/MF 114.338.698-10, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 
140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010 - 29.438.787 - 29.438.787,00 - 207.047 - 100%; Antonio Carlos Rodrigues Filho, 
brasileiro, casado, empresário, RG. 28.351.168-0 SSP-SP, CPF/MF 277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 
1001 - casa 05, Condomínio Jardins di Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-100l no SIA Trecho 02, Lote 630, CEP 71200-020 - 7.357.966 - 
7.357.966,00 - 51.749 - 100%; Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, RG. 28.351.167-9 SSP-SP, CPF/MF 
305.953.778-07, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 - casa 2, Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jar-
dim, CEP 13501-200 - 7.357.966 - 7.357.966,00 - 51.749 - 100%; Total de ON sem valor nominal: 44.154.719 - 310.545; Capital 
Social Integralizado-Ações/Valor - 310.545 - R$310.545,00. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Marcelo Paralu-
ppi Rodrigues - Secretário. JUCESP sob nº 302.012/20-5 em sessão de 11/08/2020.
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 29 a 31 de agosto de 20206

Wanessa Fonseca (*)

As consequências são empresas fechando, o aumento do 
desemprego, as pessoas desengajadas, um verdadeiro 
caos. A humanidade clama por socorro! Mas afinal, onde 

eles estão? Será que realmente não existem? 

Quem nunca sonhou em ter uma identidade secreta e sair por 
aí salvando o planeta que atire a primeira pedra. Eu era a própria 
Mulher Maravilha e podia voar. Imagine se hoje você pudesse 
escolher ser um super-herói, quem você escolheria? 

O curioso é que o personagem que nos identificamos é o 
que tem mais semelhanças com as nossas características com-
portamentais. Um dos estudos sobre essas características foi 
desenvolvido em 1920 pelo Dr. William Moulton Marston, na 
Universidade de Harvard, na década de 1920. Esses estudos, 
mais tarde, culminariam em uma das ferramentas mais conhe-
cidas no mundo para a análise do perfil comportamental do 
indivíduo, o DISC. 

Esse método identifica os quatro tipos do comportamento 
humano e seus diferentes níveis de intensidade e combinações. 
Para entender na prática como descobrir qual super-herói pode 
te ajudar a resolver seus problemas, sua vida pessoal, profissional 
ou, até mesmo, salvar sua empresa, vamos fazer uma analogia 
com um filme que já foi assistido por milhões de pessoas ao redor 
do mundo: Os Vingadores. 

Elegi 4 personagens para representar os diferentes tipos de 
perfil e te ajudar a entender melhor desse universo. Todos eles 
têm pontos fortes e fracos que, levando para o lado profissional, 
dependendo do momento da empresa, poderá fazer total dife-
rença nos resultados. Veja qual é o perfil de super-herói que você 
mais se identifica:

Homem de Ferro - Perfil Alto D 
- Dominante, decidido, executor, toma frente da situação. É 
focado em resultado e tarefas. Ele decide pelo grupo, tem de-
sejo de liderança, tem tomada de decisão rápida e faz as coisas 

Chapolin Colorado, Homem Aranha, Batman. Esses, e outros personagens, fizeram parte da minha infância. Me lembro bem que, no mundo 
da ficção, sempre que alguém estava em perigo um super-herói surgia para salvar o planeta e tudo voltava ao normal. 

Nesse exato momento estamos atravessando um período de turbulência, enfrentando um inimigo invisível. 

Os VingADOres

Pixabay

poderes para realizar mais. Os talentos naturais são inerentes 
ao ser humano. Os super-heróis não são obras de ficção. Eles 
foram inspirados em mim, em você, nos seus amigos, nos seus 
colaboradores. O mais interessante é que vivemos cercados 
de pessoas extraordinárias e elas ainda conseguem passar 
despercebidas.

As pessoas certas para salvar a sua vida, o seu negócio, o seu 
casamento, estão mais próximas do que você imagina. Talvez, se 
olhar no espelho por alguns instantes, vai descobrir aquilo que 
tem de melhor aí dentro e que você deixou de ser quando cresceu. 
Existe o melhor de todos os super-heróis? Existe, aquele que é 
mais autêntico e está no lugar certo. Na sua empresa, aprenda 
a usar o talento dos seus colaboradores. 

Empresário que sabe colocar a pessoa certa no lugar certo 
consegue dobrar a performance e gastar menos energia, menos 
recursos, menos tempo e menos dinheiro. Como Einstein dizia: 
“Todo mundo é um gênio. Mas, se você julgar um peixe por sua 
capacidade em subir em árvores, ele vai gastar toda a sua vida 
acreditando que é um estúpido”. 

Isso significa que se você tem alguém muito bom em comu-
nicação, treine, especialize e ele será genial naquilo. Ao que 
quiser transformar essa mesma pessoa em alguém organizado 
e insistir para que ele desenvolva isso, provavelmente ele será 
mediano nos dois. Vamos colocar na prática. Se a sua empresa 
precisa de alguém para elevar resultado, então, o perfil alto 
D combinado com o alto I seria ideal para executar e ainda 
atrair seguidores. 

Mas se a empresa está precisando unir seu time, procure pessoas 
com o alto I e o alto S para engajar e motivar a equipe levando 
colaboração e cooperação. Caso você trabalhe com produtos ou 
serviços muito técnicos e esteja apresentando falhas em processos 
complexos, o alto C é perfeito para organizar e exercer o serviço 
com exatidão, aumentando a precisão e a organização. Nenhum 
perfil é totalmente perfeito. 

O Superman, apesar de ser o homem mais forte do mundo, 
se enfraquece com a kryptonita. Precisamos olhar para nossas 
limitações e identificar onde eles nos impedem de ir em frente e 
melhorar nossos resultados. E desenvolvê-los neste sentido, para 
que eles não atrapalhem, não para que eles se tornem pontos 
fortes. Dessa maneira, se tivermos clareza de quais são nossos 
pontos de vulnerabilidade entenderemos que todos têm suas 
kryptonitas e arqui-inimigos. 

Dependendo da situação da sua empresa é preciso contratar 
super-heróis adequados para salvarem sua marca. Que a força 
esteja com você!

 
(*) - Fundadora da UP Results, que ajuda empresários a construirem resultados 

acima da média, é CEO da Innermetrix Goiás focada em Gestão 
Inteligente de Pessoas, levando indivíduos, times e empresas 

a alcançarem altas performances.

DescubrA quAl suPer-herói 
PODe sAlVAr suA emPresA
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acontecerem, trazendo mais celeridade ao time. Tem soluções 
inovadoras, seu ponto chave é o agora e seu lema é fazer rápido. 
Em contrapartida, deixa passar despercebidos alguns detalhes 
e tem dificuldade de relacionamento. É autossuficiente e não 
gosta de delegar poder.

Thor - Perfil Alto i - Influente, in-
terativo. Se interessa por outras pessoas e gosta de estabelecer 
conexão, de contar histórias. Tem facilidade de vínculo emocional, 
de expor ideias, sentimentos e pensamentos. Uma pessoa comuni-
cativa, inspiradora, persuasiva, valoriza a criatividade e a intuição. 
É muito popular. Seu lema é fazer diferente. Em contrapartida, 
falta atenção no aqui e agora, pouca atenção aos detalhes, defende 
o novo pelo novo, com traços de impaciência e rebeldia.

capitão América - Perfil Alto s 
- Estável, passivo, sensível, introvertido. Gosta da estabilidade 
e da previsibilidade, é mais colaborativo e evita confronto. Gosta 
de trazer harmonia e equilíbrio. Nos Vingadores, quando cada 
um quer ir para um lado quem aparece? O Capitão América para 
estabilizar e trazer diferentes perfis ao time, minimizando o risco. 
Seu lema é fazer junto. Por outro lado, por não gostar de entrar 
em conflito, pode ter dificuldade de falar e demora mais tempo 
para tomar decisão, perdendo o dinamismo do mercado. Coloca 
a felicidade acima dos resultados.

hulk - Perfil Alto c - Cauteloso 
ou consciente, é passivo, introvertido, estrategista, minucioso, 
detalhista, preciso e perfeccionista. Este perfil é muito questio-
nador e traz confiabilidade. Quer ter controle, gosta de fatos, 
dados e informações. Seu lema é fazer certo. Por isso, também 
é mais devagar para tomar decisões e tem dificuldade de se 
adaptar às mudanças. 

Para ele é melhor perfeito do que feito. Esse perfil também 
é mais frio, ou seja, tem maior distanciamento emocional. Um 

típico exemplo da pessoa que 
você pensa que não foi com a 
sua “cara” e que, na verdade, 
só é “na dele”. 

Provavelmente você conse-
guiu se identificar com algum. 
Talvez até tenha se sentido forte 
por alguns instantes. Mas aí vem 
a vida adulta e tudo que você 
sempre sonhou em se tornar 
vira bobagem. Coisa de criança! 
As empresas são frias, cheias 
de regras e processos, vivemos 
em constante pressão e nossos 
poderes desaparecem. 

Se pararmos para analisar 
os superpoderes que cada 
personagem tem, são apenas 
os seus talentos desenvolvidos 
na potencialidade máxima e 
não tem nada de sobrenatural 
nisso. Quanto mais eles usam, 
mais forte e intenso se tornam. 
É preciso entender que talento 
é aquilo que fazemos de forma 
natural, que você aprende 
rápido, de forma apaixonada, 
com mais facilidade e destreza 
do que a maioria das outras 
pessoas, que desenvolvemos 
com alta habilidade. 

Quanto mais autoconsciên-
cia e autenticidade o indivíduo 
tem, mais poderoso ele se tor-
na e aprende a direcionar seus 
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Máquina industrial usada em bom estado.

O novo cenário mundial tem causado 
diversas mudanças no mercado, tem 
provocado a reinvenção de muitas em-
presas e o fortalecimento de algumas 
que precisam continuar investindo na 
ampliação dos negócios. Por outro lado, 
várias se viram obrigadas a descontinuar 
parte da linha de produção ou mesmo 
fechar as portas. A venda de equipamen-
tos industriais em desuso pode ser uma 
opção interessante para quem precisa 
fazer caixa ou reaver parte do dinheiro 
investido no maquinário. 

Para Roberta Bosignoli, gerente de 
Operações e de Desenvolvimento de 
Negócios da EquipNet, empresa que 
atua no processo de negociação de 
equipamentos industriais usados ou 
desativados, a pandemia deve fazer 
com que as companhias passem a olhar 
com mais cuidado para seus ativos em 
desuso como uma possibilidade de caixa 
adicional. Em muitos casos, o maquiná-
rio em desuso pode gerar custos para a 
companhia, como o de armazenamento, 
por exemplo. 

“Seja para levantar recursos financei-
ros, evitar o descarte ou custos adicio-
nais, a venda dos ativos usados surge 
como uma solução vantajosa no âmbito 
sustentável e econômico”, comenta. 
A comercialização de equipamentos 
industriais usados é algo ainda muito 
novo na cultura do Brasil, mas começou 
a ganhar uma nova dinâmica e passou 
a apresentar um grande potencial de 
mercado. 

Realizar a manutenção correta, cui-
dar das máquinas e garantir que elas 
estejam funcionamento corretamente 
são fatores importantes que devem 
ser adotados pelas empresas para que 
o maquinário possa ser vendido poste-
riormente de forma mais lucrativa. O 
mercado americano, por exemplo, se 
planeja para desativação de equipa-
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Mercado de equipamentos 
industriais usados ganha força

Álcool Ferreira S/A
CNPJ: 61.154.480/0001-30

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2020 e 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, reapresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/03/2020, 31/03/2019 e 31/03/2018, compostas pelo 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Barueri, 29/08/2020 A Diretoria

Balanços Patrimoniais
*Reapresentado 2020* 2019* 2018*
Ativo/Circulante 74.017 34.446 28.174
Caixa e equivalentes de caixa 8.737 7.004 7.306
Contas a receber de clientes 41.056 10.304 8.955
Estoques 8.242 4.220 2.823
Impostos a recuperar 14.256 11.897 7.599
IR e CS diferido 552 – –
Outros créditos 1.174 1.021 1.491
Não circulante 39.416 13.858 18.724
Outros créditos 14.604 3.004 213
Impostos a recuperar 850 868 8.963
IR e CS diferido 836 – –
Imobilizado 9.196 7.986 7.548
Intangível 6.250 2.000 2.000
Direito de uso 7.680 – –
Total do ativo 113.433 48.304 46.898
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 55.166 25.976 27.614
Fornecedores 34.189 13.692 13.333
Empréstimos e financiamentos 8.783 9.894 6.743
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.151 454 546
Obrigações tributárias 5.023 596 726
Outras obrigações 4.267 1.340 6.266
Arrendamento Mercantil (IFRS 16) 1.753 – –
Não circulante 26.529 53 181
Empréstimos e financiamentos 20.208 – –
Outras obrigações 53 53 181
Arrendamento Mercantil (IFRS 16) 6.268 – –
Patrimônio líquido 31.738 22.275 19.103
Capital social 10.000 9.240 9.240
Reserva de capital 4.880 – –
Reserva de lucros 16.858 13.035 9.863
Total do passivo e patrimônio líquido 113.433 48.304 46.898

Demonstrações do Resultado
*Reapresentado 2020* 2019* 2018*
Receita líquida de vendas 114.387 95.047 104.515
Custo das vendas (81.553) (69.573) (82.925)
Lucro bruto 32.834 25.474 21.590
Receitas (despesas) operacionais: Com vendas (9.412) (11.040) (8.503)
Gerais e administrativas (8.867) (7.681) (7.717)
Outras receitas operacionais líquidas 593 (15) 239
Lucro operacional antes resultado financeiro 15.148 6.738 5.609
Resultado financeiro (7.901) (1.414) (171)
Lucro antes do IR e da CS 7.247 5.324 5.438
IR e CS (3.023) (1.800) (1.806)
Lucro líquido do exercício 4.224 3.524 3.632
Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação - R$ 0,44 0,38 0,39

Demonstrações das Mutações  
do Patrimônio Líquido
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Saldos em 31/03/17 ( reapresentado) 9.240 6.484 – 15.724
Ajustes aos saldos de abertura – – – (415) (415)
Provisão para perdas estimadas - clientes – – – (415) –
Reclassificação prejuízo após ajustes – – (415) 415 –
Saldos em 1/04/17 (ajustado) 9.240 – 6.069 – 15.309
Lucro líquido do exercício – – – 3.632 3.632
Constituição de reserva legal – – 182 (182) –
Dividendos à distribuir – – – (363) (363)
Reversão dos dividendos 
 do exercício anterior – – – 525 525
Constituição de reserva de lucro – – 3.612 (3.612) –
Saldos em 31/03/18 ( reapresentado) 9.240 – 9.863 – 19.103
Lucro líquido do exercício – – – 3.524 3.524
Destinações: Reserva legal – – 176 (176) –
Reserva de lucros – – 2.996 (2.996) –
Dividendos a distribuir – – – (352) (352)
Saldos em 31/03/19 ( reapresentado) 9.240 – 13.035 – 22.275
Aumento capital 760 – – – 760
Lucro líquido do exercício – – – 4.224 4.224
Constituição de reserva de capital – 4.880 – – 4.880
Destinações: Reserva legal – 212 (212) –
Reserva de lucros – – 3.611 (3.611) –
Dividendos a distribuir – – – (401) (401)
Saldos em 31/03/20 ( reapresentado) 10.000 4.880 16.858 – 31.738

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
*Reapresentado 2020* 2019* 2018*
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 4.224 3.524 3.632
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com o caixa líquido 
 gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 1.032 821 1.131
 Depreciação de mais-valia 235 – –
 Amortização do direito de uso 1.682 – –
 Baixa de imobilizado – 175 239
 Provisão de crédito de liquidação duvidosa – – (26)
 Juros sobre empréstimos 1.368 226 –
 Juros sobre arrendamento mercantil 362 –
 Variação cambial sobre empréstimos 6.405 (93) –
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes (30.965) (1.349) 1.952
 Estoques (4.022) (1.397) (882)
 Impostos a recuperar (2.360) 3.798 (1.712)
 Partes relacionadas (11.420) (81) –
 Outros créditos (333) 560 (621)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 20.498 359 (6.907)
 Obrigações tributárias 5.609 (79) 163
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 718 (92) 65
 Partes relacionadas 171 – –
 Outras obrigações 2.700 (668) (257)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais (4.096) 5.704 (3.223)
 Pagamento de juros de empréstimos 
  e financiamentos (1.059) (223) –
 IR e CS (1.182) (51) 23
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais (6.337) 5.430 (3.200)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (2.243) (1.434) (1.734)
Dividendos distribuídos (368) – –
Mútuo partes relacionadas – (2.800) –
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento (2.611) (4.234) (1.734)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de mútuos - partes relacionadas – (4.740) (2.182)
Captação de empréstimos e financiamentos 12.384 9.671 6.743
Pagamento de arrendamento mercantil (1.703) – –
Pagamentos de empréstimos e financiamentos – (6.429) –
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de financiamento 10.681 (1.498) 4.561
Redução de caixa e equivalentes de caixa 1.733 (302) (373)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.004 7.306 7.679
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 8.737 7.004 7.306
Redução de caixa e equivalentes de caixa 1.733 (302) (373)

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Álcool Ferreira S/A  
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede em 
Jandira/SP. A Companhia está envolvida primariamente na produção 
e comercialização de álcool etílico hidratado extra neutro e de álcool etílico 
hidratado extra neutro orgânico e na distribuição de outros tipos de álcool 
destinado a diversos segmentos da indústria. 2. Resumo das principais 
práticas contábeis: 2.1. Base de elaboração: De acordo com o estatuto 
social da Companhia, os exercícios fiscais compreendem o período de 1º/04 a 
31/03 de cada ano. 2.2. Declaração de conformidade: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em Reais, que também é a moeda funcional da Companhia. 
2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa e 
depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com 
até 90 dias da data da aplicação e com risco insignificante de mudança de 
valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa: Registradas e mantidas pelo valor nominal 
dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliação do risco de 
realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade de constituição de 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com base em análise 
individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados pelo custo médio de 

aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventuais perdas, quando 
aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição ou construção, 
deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo método 
linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens. 2.7. Passivos circulantes 
e não circulantes: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações 
monetárias e cambiais incorridos até as datas de encerramento das 
demonstrações financeiras, sendo essas variações registradas na 
demonstração do resultado. 2.8. Capital social: Em 31/03/2020, o capital 
social subscrito e integralizado está representado por 10.000.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A.

A Diretoria
Contadora 

Angela Maria Lacroce Coniaric - CRC/1SP 106.724/O-4

Por meio da plataforma 
da empresa, o creator 
conseguirá encontrar as 

oportunidades com as quais 
mais se identifica e demonstrar 
interesse em participar. 

E para as marcas é uma chan-
ce de se aproximar de um grupo 
mais nichado e próximo do 
influenciador. Até o momento, 
a Squid conta com uma base de 
mais de 40 mil influenciadores 
de diversos nichos. Com esse 
novo passo, a empresa passa 
a oferecer oportunidades de 
campanhas influenciadores de 
nichos ainda mais específicos. 

“Esse novo serviço contem-
pla os dois grandes pilares do 
nosso trabalho: as marcas e os 
influenciadores. Para as empre-
sas, será uma chance de gerar 
conversas com um público cada 
vez mais nichado, de acordo 
com gênero, localização, idade 
e assunto que mais se identifica. 
Já para o nano influenciador, é 
uma oportunidade de começar 
a entender o trabalho com as 
marcas de forma profissional, 
iniciando esse processo com 
o contato de grandes marcas 
desde o começo de suas carrei-
ras”, explica Felipe Oliva, CSO 
e cofundador da Squid. 

A tecnologia da Squid exerce 
papel importante nesse novo 
serviço. Com a automatização 
da plataforma, será possível 
que a empresa ajude o nano 
influenciador em todas as fases 
desde o primeiro contato. Todo 
serviço disponível para um in-
fluenciador que já tem atuação 
na plataforma, como o mídia kit, 
e acesso em primeira mão aos 
cursos oferecidos pela startup. 

Assim, os nano influenciado-
res poderão focar no relacio-
namento com sua audiência 
e na produção de conteúdo, 
atividades que são essenciais 
para o profissional. 

“Esse grupo de influencia-

O Brand Lovers é uma 
solução focada nos nano 

influenciadores, perfis entre 
1 mil e 5 mil seguidores.
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Squid lança solução 
focada em Nano 
Influenciadores

A Squid, empresa líder em marketing de influência 
e comunidades do Brasil, lança o Brand Lovers, 
solução focada nos nano influenciadores, perfis 
entre 1 mil e 5 mil seguidores

mentos com antecedência, o que pode e 
deve também virar uma prática comum 
no Brasil.

O cenário atual representa uma gran-
de oportunidade para compra de equi-
pamentos usados, sem que o empresário 
ou pequeno empreendedor precise 
investir toda a reserva em um novo. É 
uma alternativa mais econômica para 
quem não tem capital suficiente para 
adquirir um equipamento novo. 

Apesar da possibilidade de adquirir 
máquinas usadas e seminovas em per-
feito estado, muitas empresas ainda 
esbarram na insegurança de não rece-
ber o ativo, por exemplo. Nesse caso, 
o serviço de gestão de equipamentos 
realizado pela EquipNet pode ser uma 
boa opção, já que tem a expertise de 
conduzir o gerenciamento da nego-
ciação entre comprador e vendedor, 
oferecendo suporte durante o processo.

Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. 
CNPJ.MF 56.883.820/0001-23 - NIRE 35.300.550.935 - Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.06.2020

Data, Hora e Local: 30.06.2020, às 14h, na sede social, situada na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 3, Bairro Santa Catarina, 
CEP 13510-000, Santa Gertrudes, SP. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do Boletim de Presenças 
do Anexo I e conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada em face da presença de acionistas represen-
tando a totalidade do capital social, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6404/76. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - 
Presidente; Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. Ordem do Dia: (a) Apreciação do Protocolo de Cisão Parcial da Cibramaco 
Participações S.A. e sua Justificação; (b) Ratificação da nomeação da Prado Oliveira Contadores Associados, para proceder à avaliação da 
situação líquida da parcela cindida do patrimônio da Cibramaco Participações S.A. a ser absorvida pela Companhia; (c) Exame do Laudo 
de Avaliação da parcela cindida do patrimônio da Cibramaco Participações S.A.; (d) Aprovação da operação de cisão parcial do patrimônio 
da Cibramaco Participações S.A., e sua incorporação pela Companhia; (e) Aprovação de aumento do capital social da Companhia, me-
diante a emissão de novas ações e sua nova expressão; (f) Aprovação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social; (g) Ratificação de todos 
os demais artigos do Estatuto Social; e (h) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Colocadas as matérias em exame, discussão e 
posterior votação, foram expressa e unanimemente aprovadas, sem restrições ou ressalvas, nos seguintes termos: 1. O Protocolo de Cisão 
Parcial do Patrimônio da Cibramaco Participações S.A. e sua Justificação (“Protocolo”) do Anexo II, firmado em 25.06.2020 entre a 
Companhia de um lado, na qualidade de Incorporadora, e a Cibramaco Participações S.A., CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81, de outro, na 
qualidade de Cindida, por meio do qual se estabeleceu o regramento para a cisão de parcela do patrimônio da Cibramaco Participações 
S.A. e sua absorção pela Companhia. 2. A ratificação da nomeação da Prado Oliveira Contadores Associados, indicada e qualificada no Proto-
colo para proceder à avaliação da situação líquida da parcela cindida a ser absorvida pela Companhia. 3. O Laudo de Avaliação do Anexo III, 
firmado em 27.06.2020, concluiu, nos termos do artigo 226, da Lei 6.404, que a parcela do patrimônio líquido cindida da Cibramaco Parti-
cipações S.A. é de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), 
identificada no Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 31.05.2020, consubstanciada por (i) 2.941.452 (dois milhões, novecentas 
e quarenta e uma mil, quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real), detidas pela Cin-
dida no capital social da Companhia, pelo valor total líquido contábil de R$563.855.517,05 (quinhentos e sessenta e três milhões, oitocentos e 
cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais, cinco centavos), (ii) 499.997 (quatrocentas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e 
sete) quotas sociais no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, detidas pela Cindida no capital social da Tute Mineração Ltda., CNPJ.
MF. 67.282.525/0001-38, no valor total líquido contábil de R$4.387.188,52 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e oito 
reais, cinquenta e dois centavos), e (iii) outras contas de ativo e passivo ali especificadas, conforme abaixo: Ativo: Caixa geral - 0,73; Juros 
sobre Capital Próprio - Embramaco - 31.826.074,75; Embramaco - Empresa Brasileira Materiais para Contrução Ltda. - 563.855.517,05; Tute 
Mineração Ltda. - 4.387.188,52; AFAC - Embramaco - Empresa Brasileira Materiais para Contrução Ltda. - 5.000.000,00; Total do Ativo - 
605.068.781,05. Passivo: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - 5.000.000,00; Outras Contas - 57.563.647,05; Patrimônio Líquido: Capi-
tal Social - 44.154.719,00; Lucros Acumulados e/ou Saldos à Disposição - 410.394.263,87; Ajustes de Avaliação Patrimonial - 87.956.151,13; 
Total de Passivo +Patrimônio Líquido - 605.068.781,05. 4. A operação vertente e a consequente incorporação de parcela do patrimônio 
da Cindida, no valor de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos) 
sendo certo que a incorporação do investimento da Cibramaco Participações S.A. na própria Embramaco - Empresa Brasileira de 
Materiais para Construção S.A. acarreta o cancelamento da totalidade das 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, 
quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas no valor nominal de R$1,00 (um real) detidas pela Cindida no capital social da 
Companhia, correspondentes à parcela vertida em seu favor, e a emissão de novas 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, 
quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas no valor nominal de R$1,00 (um real) em favor dos acionistas da Cindida, e que 
também são acionistas da Incorporadora, Srs. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Antonio Carlos Rodrigues Filho e Marcelo 
Paraluppi Rodrigues, na mesma proporção do percentual detido por eles no capital social da Cindida e nos termos do Boletim de Posição 
Acionária do Anexo IV. 5. O aumento do capital social da Companhia no montante total de R$41.213.264,00 (quarenta e um milhões, duzentos 
e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), mediante a versão (i) do investimento na Tute Mineração Ltda. no valor de R$4.387.188,52 
(quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais, cinquenta e dois centavos), (ii) do crédito de AFAC da Companhia no 
valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), (iii) do crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) contra a Companhia no valor de 
R$31.826.074,75 (trinta e um milhões, oitocentos e vinte e seis mil, setenta e quatro reais, setenta e cinco centavos), e (iv) de caixa no valor de 
R$0,73 (setenta e três centavos), com a emissão de 41.213.264 (quarenta e um milhões, duzentas e treze mil, duzentas e sessenta e quatro) 
novas ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, em favor dos acionistas da Cindida, nas proporções de 
suas respectivas participações no capital social da Cibramaco Participações S.A., nos termos do Boletim de Posição Acionária do Anexo 
IV. 5.1. Com a incorporação do crédito da Cindida de AFAC da Companhia, nos termos do item 5(ii) supra, e considerando que tal valor con-
siste numa dívida da Companhia para com a Cindida, a Companhia tornar-se-á devedora e credora do mesmo valor, operar-se-á a confusão, 
nos termos do artigo 381 do Código Civil Brasileiro, na integralidade do crédito e do débito, conforme os artigos 382 e 383 do mesmo diploma 
legal. Da mesma forma, com a incorporação pela Companhia do crédito de JCP contra si própria, no valor de R$31.826.074,75 (trinta e um 
milhões, oitocentos e vinte e seis mil, setenta e quatro reais, setenta e cinco centavos), tal dívida fica extinta. 6. A nova redação do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia: “Artigo 5° - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$44.154.719,00 (quarenta e quatro 
milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e dezenove reais), dividido em 44.154.719 (quarenta e quatro milhões, cento e cinquenta e 
quatro mil, setecentas e dezenove) ações, todas ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. § Único - Cada ação 
ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.” 7. A ratificação de todos os demais artigos do Estatuto 
Social, como se a cada um deles fosse feita especial e particular menção. 8. A operação de cisão parcial do patrimônio da Cindida, aprovada 
também por seus acionistas, em assembleia geral realizada na manhã de hoje, seguida da absorção e incorporação da parcela vertida para a 
Companhia, ora Incorporadora, pelo valor total de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e 
um reais e cinco centavos), é considerada, assim, perfeita e acabada, efetiva e definitiva, irrevogável e irretratável, continuando a Cindida a 
existir e operar normalmente, sendo sucedida pela Incorporadora nos direitos e obrigações, ativos e passivos, na proporção da parcela do 
patrimônio líquido, vertida e absorvida. 9. A sucessão da Cindida pela Companhia, por força do artigo 227, da Lei 6.404/76, em todos os di-
reitos e obrigações, ativos e passivos, relativamente à parcela absorvida de seu patrimônio, inclusive com relação às dívidas de JCP e dividendos 
para com os acionistas da Cindida, e que também são acionistas da Incorporadora, Srs. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Antonio 
Carlos Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi Rodrigues. 10. A determinação de que os Diretores, fiquem incumbidos de praticar todos 
os atos complementares e/ou decorrentes da cisão ora aprovada, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcrições, 
averbações ou comunicações que se fizerem necessários de modo a complementar a operação ora aprovada, tudo nos termos da legislação 
aplicável. Ata e Publicação: A presente é lavrada em livro próprio, autorizada a feitura e publicação da ata na forma resumida do artigo 130 da 
Lei 6.404/76, sendo seus Anexos, em número de quatro autenticados por esta Mesa. Lida e aprovada é assinada pela Mesa. Mesa: Maria 
Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. Anexo I - Embramaco - Empresa Brasilei-
ra de Materiais para Construção S.A. - CNPJ.MF. 56.883.820/0001-23 - NIRE 35.300.550.935. Boletim de Presenças da AGE 
Realizada em 30.06.2020. Acionista - Ações Ordinárias Nominativas sem valor nominal: Cibramaco Participações S.A., 
sociedade por ações, com sede em Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 01, Bairro Santa Catarina, CEP 13510-
000, CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81, NIRE 35.300.336.127, representada por sua Diretora Presidente Maria Esther Paraluppi Rodrigues, 
brasileira, viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF/MF 114.338.698-10, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Campos 
Bicudo, nº 140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010. - 2.941.452; Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, em-
presária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF/MF 114.338.698-10, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 140 - apar-
tamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010 - 1; Antonio Carlos Rodrigues Filho, brasileiro, casado, empresário, RG 28.351.168-0 SSP-
-SP, CPF/MF 277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 1001 - casa 05, Condomínio Jardins di Scarpa, Cidade 
Jardim, CEP 13501-100 - 1; Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, RG 28.351.167-9 SSP-SP, CPF/MF 
305.953.778-07, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 - casa 2, Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, 
CEP 13501-200 - 1; Total - 2.941.455. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. 
Instrumento Particular de Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação a ser Procedida na Cibramaco Participações S.A. 
com versão da parcela patrimonial Cindida para a Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. - 
Anexo II - I - Partes: Pelo presente instrumento particular, de um lado: I.1 - Cindida: Cibramaco Participações S.A. (i) Maria Esther 
Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF.MF. 114.338.698-10, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010; (ii) Antonio Carlos Rodrigues Filho, brasi-
leiro, casado, empresário, RG 28.351.168-0 SSP-SP, CPF.MF. 277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 1001 - 
casa 05, Condomínio Jardins di Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-100; e (iii) Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, empre-
sário, RG 28.351.167-9 SSP-SP, CPF.MF. 305.953.778-07, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 - casa 2, 
Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-200, acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social da 
Cibramaco Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede em Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme 
Prates, nº 382, sala 01, Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81, JUCESP.NIRE 35.300.336.127, representada 
por sua Diretora Presidente Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada, doravante denominada simplesmente Cindida; e, de outro 
lado, I.2 - Incorporadora: Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. (i) Cibramaco, já qualificada no 
item I.1, supra; (ii) Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada no item I.1(i) supra; (Iii) Antonio Carlos Rodrigues Filho, Já 
qualificado no item I.1(ii) supra; e (iv) Marcelo Paraluppi Rodrigues, já qualificado no item I.1(iii) supra, acionistas detentores de 100% 
(cem por cento) do capital social da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., com sede em Santa Ger-
trudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382, Sala 3 - Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 56.883.820/0001-23, JUCESP.
NIRE 35.300.550.935, representada por sua Diretora Presidente Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada, doravante simplesmen-
te Incorporadora, têm entre si justo e contratado, nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei 6.404, de 15.12.76, celebrar, como ora de fato ce-
lebrado têm, para submissão à assembleia dos acionistas da Cindida, bem como à assembleia dos acionistas da Incorporadora, as condi-
ções e a justificação para a cisão parcial do patrimônio da Cibramaco Participações S.A., consubstanciado basicamente por participações 
societárias, continuando a Cindida a existir normalmente, no exercício de suas atividades, respeitados os termos, cláusulas e condições que se 
seguem: II - Preliminarmente: 1. Preliminarmente à operação de cisão parcial objeto deste Protocolo, os acionistas da Cibramaco Parti-
cipações S.A. promoverão o aumento de capital social da Cindida, mediante a capitalização de parte da conta de reserva de lucros, no 
montante total de R$41.213.264,00 (quarenta e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais). Assim, embora não haja 
qualquer alteração do patrimônio líquido da Cindida, o capital social passará de R$3.252.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil 
reais) para R$44.465.264,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais), com a boni-
ficação de ações aos acionistas da Cindida na proporção de suas participações societárias, a eles atribuídas da seguinte forma: à Maria Esther 
Paraluppi Rodrigues devem ser bonificadas 27.477.664 (vinte e sete milhões, quatrocentas e setenta e sete mil, seiscentas e sessenta e 
quatro) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a Antonio Carlos Rodrigues Filho e a Marcelo Paraluppi Rodrigues 
6.867.800 (seis milhões, oitocentas e sessenta e sete mil e oitocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a cada um deles. III - 
Protocolo de Cisão: 2. A cisão tem por objeto a versão parcial do patrimônio da Cibramaco Participações S.A., no valor contábil total 
estimado de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), distribuído 
em contas contábeis identificadas no Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 31.05.2020, representadas conforme abaixo: (i) pelo 

investimento detido pela Cindida no capital social da Incorporadora no valor de R$563.855.517,05 (quinhentos e sessenta e três milhões, 
oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e cinco centavos); (ii) pelo investimento detido pela Cindida no capital social 
da Tute Mineração Ltda., com sede em Rio Claro, distrito de Ajapi, SP, Fazenda Santa Rita do Chapadão, 1.529, CEP 13508-000, JUCESP.
NIRE 35.210.593.244, CNPJ.MF. 67.282.525/0001-38, no valor de R$4.387.188,52 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e oi-
tenta e oito reais, cinquenta e dois centavos); (iii) pelos créditos de AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital na Incorporada, no 
valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e de juros sobre o capital próprio da Incorporada, no valor de R$31.826.074,75 (trinta e um 
milhões, oitocentos e vinte e seis mil, setenta e quatro reais, setenta e cinco centavos); (iv) pelo caixa de R$0,73 (setenta e três centavos) que é 
utilizado para fins de arredondamento; (v) pelas dívidas da Cindida no valor de R$62.563.647,05 (sessenta e dois milhões, quinhentos e ses-
senta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinco centavos); (vi) pelas contas do Patrimônio Líquido, Capital Social, Lucros Acumulados 
e Ajustes de Avaliação Patrimonial, conforme abaixo, contas essas extraídas do Balanço Patrimonial levantado em 31.05.2020 e já ajustadas no 
quadro abaixo conforme o previsto no item II, supra, como providência preliminar: Ativo: Caixa geral - 0,73; Juros sobre Capital Próprio - 
Embramaco - 31.826.074,75; Embramaco - Empresa Brasileira Materiais para Contrução Ltda. - 563.855.517,05; Tute Mineração Ltda. - 
4.387.188,52; AFAC - Embramaco - Empresa Brasileira Materiais para Contrução Ltda. - 5.000.000,00; Total do Ativo - 605.068.781,05. 
Passivo: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - 5.000.000,00; Outras Contas - 57.563.647,05; Patrimônio Líquido: Capital Social - 
44.154.719,00; Lucros Acumulados e/ou Saldos à Disposição - 410.394.263,87; Ajuste de Avaliação Patrimonial - 87.956.151,13; Total de 
Passivo + Patrimônio Líquido - 605.068.781,05. 3. Tendo em vista que parcela do patrimônio vertido da Cindida corresponde, na sua 
maior parte, a participações no capital social da própria Incorporadora, ao receber o ativo da Cindida, deve ela cancelar a participação da 
Cindida de 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, no 
valor nominal de R$1,00 (um real), as quais são entregues por substituição aos acionistas da Cibramaco Participações S.A., qualificados 
no preâmbulo, na proporção de suas respectivas participações no capital da Cindida, sem qualquer aumento de capital social da Incorpora-
dora, ocorrendo apenas a mudança de titularidade das ações. 4. O capital social da Incorporadora deve ser aumentado com as demais contas 
do ativo incorporado, no montante total de R$41.213.264,00 (quarenta e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), 
mediante a versão da participação na Tute Mineração Ltda., do AFAC, do crédito JCP e do caixa, atribuindo-se aos acionistas da Cindida 
as seguintes participações no capital da Incorporadora: Maria Esther Paraluppi Rodrigues receberá 27.477.664 (vinte e sete milhões, 
quatrocentas e setenta e sete mil, seiscentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, 
Antonio Carlos Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi Rodrigues receberão, cada um deles, 6.867.800 (seis milhões, oitocentas e 
sessenta e sete mil e oitocentas ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. 5. Na definição das parcelas do 
patrimônio objeto de incorporação, cujos elementos se encontram expressos nos livros fiscais e comerciais da Cindida, o critério utilizado é o 
valor contábil do patrimônio a ser vertido, obedecido o Balanço Patrimonial de 31.05.2020. As variações patrimoniais posteriores à data das 
demonstrações financeiras referidas à cláusula 2ª, até a data-base da operação, aproveitarão somente à Incorporadora. 6. Indica-se, “ad refe-
rendum” da assembleia geral da Cindida e da Incorporadora, para proceder à avaliação do patrimônio a ser vertido e incorporado, Prado 
Oliveira Contadores Associados, inscrita no CNPJ.MF. sob nº 17.424.229/0001-56, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
R. Hungria, n° 664, Sala 13, Jardim Europa, inscrita no CRC sob nº 2SP 030976/O-0, representada por Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasi-
leira, casada, contadora, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400 - apartamento 33 - Bairro Paraíso - CEP: 
04003-042, RG 26.113.345-7-SSP-SP, CPF.MF. 173.331.758-98, inscrita no CRC/SP sob nº 1SP213167/O-1. 7. Após a operação, a Cibra-
maco Participações S.A. continuará a existir e a operar normalmente no exercício de suas atividades sociais, sendo então sucedida pela 
Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. apenas com relação aos direitos e obrigações referentes à 
parcela patrimonial cindida e vertida para ela. Deixa-se de prever o reembolso do valor das ações da Cindida, uma vez que todos os acionistas 
comparecem, anuem e firmam o presente. IV - Justificação da Incorporação: 8. Justifica-se a operação pela necessidade e intenção dos 
acionistas da Cindida e da Incorporadora em organizar adequadamente as atividades, segregar atividades operacionais das patrimoniais, 
mediante a transferência do investimento na Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. para os acionistas 
da Cindida, Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Antonio Carlos Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi Rodrigues, visando à 
manutenção das participações dentro do mesmo grupo familiar, sem qualquer alteração de controle, mas apenas com autonomia de atividades. 
Com relação ao investimento na Tute Mineração Ltda. detido pela Cindida, é ele vertido para a Incorporadora pela necessidade e intenção 
dos acionistas da Cindida e da Incorporadora em organizar adequadamente os ativos. Na forma do artigo 232, da Lei 6.404, fica garantido 
aos credores o direito de impugnar a operação dentro do prazo legal. V - Conclusão: 9. Diante do exposto, os signatários recomendam que a 
operação de cisão parcial seja formalmente aprovada em assembleia geral da Cindida, em assembleia geral da Incorporadora, e em reunião 
de sócios da Tute Mineração Ltda., mediante respectiva alteração de seu Contrato Social. Seu objetivo, justificado pelo desejo dos acionistas 
da Cindida e da Incorporadora em organizar adequadamente as atividades e os ativos, mediante a transferência de investimentos para a In-
corporadora, que é a própria investida, e de investimento na Tute Mineração Ltda., está em destacar-se parcela do patrimônio da Cindida, 
correspondente a R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), para 
transferi-la para a sucessora Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., na forma e proporção acima. Os 
signatários autorizam a realização das avaliações aqui cometidas, bem assim a assembleia geral da Cindida, da Incorporadora, e a reunião 
de sócios da Tute Mineração Ltda. para o dia 30/06/2020. E por estarem certos e ajustados, firmam o presente em 6 (seis) vias, de igual teor 
e efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas, cientes de tudo. Rio Claro, 25/06/2020. Cindida - Cibramaco Participações S.A.: p. Maria 
Esther Paraluppi Rodrigues, Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Antonio Carlos Rodrigues Filho, Marcelo Paraluppi Rodrigues. Incorporadora 
- Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.: p. Maria Esther Paraluppi Rodrigues; Cibramaco Participa-
ções S.A., p. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Maria Esther Paraluppi Rodrigues Antonio Carlos Rodrigues Filho, Marcelo Paraluppi Rodri-
gues. Testemunhas: Djalma Aparecido de Lima, Pablo Antonio Lopes de Paula. Rio Claro, 27/6/2020. Cibramaco Participações S.A.. 
Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 01 Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, Santa Gertrudes, SP. Referência: Laudo de avaliação 
contábil. Prezados Senhores, Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª., o Laudo de Avaliação Contábil relativo ao investi-
mento da Cibramaco Participações S.A. no capital social da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção 
S.A., no capital social da Tute Mineração Ltda., e outras contas de ativo e passivo. Atenciosamente, Prado Oliveira Contadores Associados, 
Carla Cristina de Oliveira Poletti. Laudo de avaliação contábil: 1. Apresentação dos trabalhos: A empresa especializada Prado Olivei-
ra Contadores Associados, inscrita no CNPJ.MF. sob nº 17.424.229/0001-56, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. 
Hungria, n° 664, Sala 13, Jardim Europa, inscrita no CRC nº 2SP 030976/O-0, representada por Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, 
casada, contadora, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400 - apartamento 33 - Bairro Paraíso - CEP: 04003-
042, RG 26.113.345-7-SSP-SP, CPF.MF. 173.331.758-98, inscrita no CRC/SP sob nº 1SP213167/O-1, atendendo solicitação feita pelos acio-
nistas da Cibramaco Participações S.A., sociedade por ações, com sede em Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 
382, sala 01, Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81, JUCESP.NIRE 35.300.336.127, vem pelo presente traba-
lho apresentar a perícia contábil da escrituração comercial da solicitante, pela qual foram nomeados para avaliação da participação societária 
detida no capital social (i) da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., com sede em Santa Gertrudes, 
SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382, Sala 3 - Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 56.883.820/0001-23, JUCESP.NIRE 
35.300.550.935, e da (ii) Tute Mineração Ltda., sociedade limitada com sede em Rio Claro, distrito de Ajapi, SP, Fazenda Santa Rita do 
Chapadão, BL Ajapi Leme, 1.529, CEP 13508-000, JUCESP.NIRE 35.210.593.244, CNPJ.MF. 67.282.525/0001-38, bem como de outras contas 
de ativo e passivo, na forma do Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação celebrado em 25.06.2020. 2. Dos livros e da escrituração: Os 
livros da Cibramaco Participações S.A. e da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., acham-se 
revestidos de todas as formalidades legais e fiscais, e foram escriturados de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação 
societária e fiscal brasileira, uniforme e consistentemente aplicados. 3. Descrição e verificação de bens, direitos e obrigações: A pe-
rícia procedeu ao exame dos documentos societários comprobatórios da posse e propriedade de referidas participações societárias no capital 
social da Cibramaco Participações S.A., bem como dos livros e documentos societários das investidas, os quais se acham devidamente 
escriturados e apontam a Cibramaco Participações S.A. como detentora de 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, 
quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) da Embramaco - Empresa Brasilei-
ra de Materiais para Construção S.A., e 499.997 (quatrocentas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e sete) quotas, no valor nomi-
nal de R$1,00 (um real) da Tute Mineração Ltda., apurando, ainda os bens, direitos e obrigações refletidos no balanço social levantado em 
31.05.2020, inclusive aqueles que serão objeto da cisão e incorporação, representado pelo investimento na Embramaco - Empresa Brasi-
leira de Materiais para Construção S.A. e na Tute Mineração Ltda., cujos valores constam do citado balanço, verificando que os re-
feridos investimentos têm existência real, societária e fiscal idônea, não tendo sido constatada a existência de quaisquer ações ou reivindicações 
de terceiros objetivando tais ativos e outras contas de ativo e passivo. 4. Avaliação do acervo líquido: O acervo líquido da Cibramaco 
Participações S.A. a ser cindido e vertido foi avaliado segundo os critérios previstos nos artigos 183 e 184, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. 
Com base em tais critérios, e no balanço levantado em 31.05.2020, especialmente no que concerne à parcela que será objeto da cisão e incor-
poração, representada pelo investimento na Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. e na Tute Mine-
ração Ltda., créditos e lucros acumulados, considerando que, preliminarmente à operação de cisão haverá o aumento de capital da Cibrama-
co Participações S.A., mediante capitalização de parte da conta de reserva de lucros no montante de R$41.213.264,00 (quarenta e um 
milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), nos termos especificados no Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação 
celebrado em 25.06.2020, apresentam-se a seguir as parcelas ativa e passiva do acervo líquido correspondente ao patrimônio a ser cindido e 
vertido: Ativo: Caixa geral - R$ 0,73; contas a receber: crédito de JCP - R$ 31.826.074,75; Embramaco, investimentos: Embramaco - R$ 
563.855.517,05; Tute Mineração Ltda. - R$ 4.387.188,52; AFAC: Embramaco - R$ 5.000.000,00; Total do Ativo - R$ 605.068.781,05. 
Passivo: empréstimo: Maria Esther - R$ 5.000.000,00 ; outras contas/dívidas: JCP+dividendos Maria Esther - R$ 41.717.732,70; 
JCP+dividendos Marcelo - R$ 7.659.862,71; JCP+dividendos A. Carlos - R$ 8.186.051,64; Patrimônio Líquido: capital social - R$ 
44.154.719,00; Lucros Acumulados - R$ 410.394.263,87; Ajustes de Avaliação Patrimonial - R$ 87.956.151,13; Total do Passivo - R$ 
605.068.781,05. 5. Conclusão: Face aos valores e critérios supracitados, a perícia conclui, para efeito do artigo 226, da Lei 6.404, de 
15.12.1976, que a parcela do patrimônio da Cibramaco Participações S.A., a ser vertida e incorporada pela Embramaco - Empresa 
Brasileira de Materiais para Construção S.A. é de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oi-
tenta e um reais e cinco centavos), a valores contábeis na data de 31.05.2020. 6. Encerramento: Dando por concluídos nossos trabalhos, 
apresentamos o presente laudo de avaliação, colocando-nos à disposição dos senhores acionistas, para todos os esclarecimentos adicionais 
eventualmente necessários. São Paulo, 27/06/2020. Prado Oliveira Contadores Associados: Carla Cristina de Oliveira Poletti. Anexo IV - Em-
bramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A - CNPJ.MF 56.883.820/0001-23 - NIRE 35.300.550.935. Boletim 
de Posição Acionária - Após a Incorporação da Parcela Cindida da Cibramaco Participações S.A.. Acionista - Acões Emi-
tidas nos termos do Artigo 223 da Lei das S.A.: ON (sem valor nominal) emitidas - Preço de Emissão R$1,00 - Total Final 
de Ações: Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF/MF 114.338.698-10, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010 - 29.438.786 - 
29.438.786,00 - 29.438.787; Antonio Carlos Rodrigues Filho, brasileiro, casado, empresário, RG 28.351.168-0 SSP-SP, CPF/MF 
277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 1001 - casa 05, Condomínio - 7.357.965 - 7.357.965,00 - 7.357.966; 
Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, RG 28.351.167-9 SSP-SP, CPF/MF 305.953.778-07, residente e domicilia-
do em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 - casa 2, Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-200 - 7.357.965 - 
7.357.965,00 - 7.357.966; Total de novas ON emitidas - valor nominal de R$1,00 - 44.154.716; Total de ON - valor nominal de 
R$1,00: - 44.154.719; Capital Social Integralizado - R$44.154.719,00. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Marcelo 
Paraluppi Rodrigues - Secretário. JUCESP nº 302.013/20-9 em sessão de 11/08/2020.

dores tem uma proximidade 
com a audiência que nenhum 
outro segmento possui. E os 
seguidores já são conhecidos 
desse influenciador, por isso, 
o diálogo é honesto e espontâ-
neo. Os nanos geram valor para 
as marcas porque acreditam 
naquele serviço ou produto de 
verdade e querem ser referência 
para o seu público”, reflete Oliva. 
Embora parte do mercado ainda 
tenha uma impressão de que 
influenciadores com mais segui-
dores possam trazer resultados 
efetivos, as campanhas com 
nanos influenciadores mostram 
que não é bem assim. 

Uma pesquisa da Digiday 
mostrou que os nano influen-
ciadores são capazes de envol-
ver até 8,7% dos seguidores, 
enquanto que o engajamento 
de celebridades é de apenas 
1,7%.”Eles são especialistas 
com uma base de seguidores 
construída na confiança. Atual-
mente um dos grandes desafios 
das marcas é entender as dores 
do consumidor e esse influen-
ciador consegue compreender 
e passar retornos verdadeiros”, 
finaliza Oliva. Fonte: (www.
squidit.com.br).
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Novo futuro: 
mentalidade coletiva 
para resolução de um 

sistema complexo

“De complicado 
para complexo”, 
essa mudança 
de mentalidade 
requer abandonar 
o pensamento 
complicado e abraçar 
uma consciência da 
complexidade

Os problemas comple-
xos vivem no reino 
do desconhecido. 

Não existem práticas reco-
mendadas para resolvê-los 
porque nunca os experi-
mentamos antes e, portan-
to, não poderíamos tê-los 
previsto. Podemos sim, criar 
práticas novas de geração 
de cenários para trabalhar-
mos a complexidade. 

Nesta estrutura, é crucial 
explorar a inteligência cole-
tiva da organização, priori-
zar os valores da empresa, e 
criar e permitir que soluções 
surjam. A adoção de uma 
mentalidade de complexi-
dade começa por aceitar 
que ela existe e precisa ser 
considerada de forma dife-
rente. Para isso, aproveite o 
poder da inteligência cole-
tiva para quando surgirem 
problemas complexos, não 
negligenciar seu recurso 
mais valioso: a genialidade 
de seus próprios colabora-
dores. 

A maior parte da força de 
trabalho consiste em pesso-
as inteligentes e confiáveis 
que conhecem seu trabalho 
melhor do que seus líderes. 
Considerando tudo o que 
está nas mãos dos líderes 
de hoje, eles não terão 
sucesso se não confiarem 
em seus colaboradores 
para ajudá-los a pensar em 
soluções inovadoras. Muitas 
acomodações de trabalhos 
remotos, envolvimento con-
tínuo e suporte adicional, 
não terão sucesso se não 
adotarem a inteligência 
coletiva. 

O novo normal será cole-

tivo e responsável. Sem a 
responsabilidade de cada 
um e a de todos, nenhuma 
companhia irá superar os 
desafios que estão à nossa 
frente. Inteligência coletiva 
é a inteligência de grupo 
que emerge da colaboração, 
esforços e engajamento de 
diversas equipes, e para 
floresce-la, precisa de qua-
tro condições: a densidade 
e a diversidade do debate 
e da opinião para evitar o 
pensamento de um grupo 
hermético e defensivo.

Também, o pensamento 
independente, que libera 
cada pessoa para expressar 
suas opiniões sem pressão 
para se conformar; ouvir 
e respeitar o indivíduo 
que melhor interpretou o 
problema, e aqueles que 
oferecem contribuição sig-
nificativa; e um bom mé-
todo, como o BrainThon 
(um programa inovador 
para desenvolver soluções 
rápidas e transformadoras) 
para agregar resultados e 
praticar a lógica e a mente 
das pessoas. 

Essa equação humana re-
quer excelentes habilidades 
de facilitação, desperta-
mento dos desvios ante-
riores, parâmetros atuais 
e claros, assim como notas 
de atenção ao momento 
que vivemos, e os cenários 
com suas representações 
de imaginários perplexos. 
As equipes crescem por-
que se sentem respeitadas, 
mas também responsáveis, 
e adoram porque podem 
compartilhar informações 
reais e significativas sobre 
questões importantes. 

Os resultados obtidos com 
ideias inovadoras ou fora da 
caixa podem até assustar, 
mas essa diversidade de 
pensamento com alinha-
mento - algo paradoxal para 
o mundo atual - é que será 
o novo futuro. 

(*) - É presidente da Companhia 
DPaschoal de Participações.

Luis Norberto Pascoal (*)

Aprovada pelo 
Senado, LGPD 
pressiona mercado 
a se adequar 

Recém aprovada pelo Sena-
do, a proposta da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
depende agora apenas da 
sanção do presidente Jair 
Bolsonaro para que passe a 
vigorar. Com isso, cresce a 
pressão sobre as empresas 
para que se adequem às novas 
exigências. 

No entanto, uma pesquisa 
realizada no final do ano 
passado pela consultoria de 
riscos ICTS Protiviti mostra 
que 84% das companhias ainda 
não estão preparadas para a 
implementação das novas re-
gras. Ainda que a aplicação de 
multas por descumprimento 
ocorra somente a partir de 
agosto de 2021, o processo 
para que se adequem não é 
simples. 

“Para quem descumprir a 
lei, pode ser aplicada uma 
multa de até R﹩ 50 milhões 
por infração ou em até 2% do 
faturamento”, alerta André 
França Cardoso, CEO da As-
sesso, provedora de software 
e consultoria para Gestão da 
Informação e Qualidade de 
Dados. Para atuar em sinto-
nia com a legislação, muitas 
corporações terão que investir 
em gestão dos arquivos, con-
tratação de especialistas ou de 
empresas terceirizadas com 
expertise na área. 

“Umas das exigências da 
LGPD é a criação de um cargo 
de DPO (sigla em inglês para 
Data Protection Officer). Ou 
seja, um responsável pela segu-
rança dos dados, que terá que 
prestar contas a ANPD (Agen-
cia Nacional de Proteção de 
Dados)”, avisa Cardoso. “Não 
importa qual seja o tamanho, 
todas as empresas deverão 
cumprir a LGPD”, reforça o 
CEO da Assesso. Uma das mu-
danças está no consentimento 
expresso do cidadão para o uso 
de suas informações, de forma 
muito mais clara, com mais 
transparência. 

Portanto, uma das recomen-
dações do especialista é a de 
que as firmas já façam uma var-
redura de todas as informações 
que dispõem para verificar se 
estão todas armazenadas de 
forma segura, se já existe esse 
consentimento e para quais 
fins. “A nova lei impacta de 
forma significativa nas áreas 
de segurança, administrativa 
e jurídica das companhias”, 
conclui. Fonte: Ex-Libris Co-
municação Integrada.

Nos últimos meses os 
pedidos de recuperação ju-
dicial cresceram 35,4%. De 
acordo com uma pesquisa 
realizada pela Secretaria 
de Política Econômica, a 
pandemia poderá triplicar 
o número de solicitações da 
medida no país. Diferente 
da interpretação popular, 
o processo não significa o 
fim das operações de uma 
empresa, o que é determi-
nado pela falência. 

A recuperação judicial 
tem como objetivo pro-
porcionar uma chance de 
reestruturação para os 
negócios que enfrentam 
uma crise financeira.

“A confusão com os ter-
mos é comum. Porém, é 
importante ressaltar que 
apesar de ambos estarem 
previstos na lei 11.101/2005 
a recuperação judicial e 
a falência são processos 
distintos. Um visa a manu-
tenção das atividades da 
empresa, enquanto é rea-
lizada uma transformação 
profunda em sua estrutura 
de negócio. 

Já o outro determina 
o fim das atividades em-
presariais”, detalha o ad-
vogado especialista em 
recuperação judicial e sócio 
fundador do escritório 
Bismarchi, Pires e Pecinin 
– Sociedade de Advogados, 
Gustavo Bismarchi Motta. 
A medida pode ser utilizada 
por empresas de todos os 
segmentos que enfrentam 
dificuldades financeiras, 
como por exemplo, quan-
do os custos mensais são 
maiores que a geração de 
caixa, o que impossibilita 
o pagamento integral das 
obrigações do negócio e 
gera dívidas. 

As empresas que solici-
tam a recuperação judicial 
precisam comprovar a 

Diferente da interpretação popular, o processo não significa o 
fim das operações de uma empresa.
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Fernando Cirne (*)  

Desde a Revolução Tec-
nológica, na década de 50, o 
Brasil e o mundo passaram 
por processos nas linhas de 
produção industrial que vem 
impactando as relações in-
terpessoais, de trabalho e os 
hábitos de consumo, que se 
intensificou com o advento 
da internet e a digitalização 
dos meios de informação, 
que transformaram comple-
tamente a cultura tradicio-
nal, migrando para o digital. 

Com os últimos aconteci-
mentos no cenário macro-
econômico, o processo de 
transformação digital das 
empresas acelerou a proje-
ção de quase uma década 
em poucos meses e, todos, 
sem exceção, tiveram que se 
adaptar: desde os médicos, à 
telemedicina, as lojas físicas, 
ao e-commerce, até os res-
taurantes tradicionais que 
formavam filas na porta, aos 
pedidos online e ao delivery. 

Até mesmo o marketing 
tradicional, se transformou 
em uma solução de inteli-
gência digital cada vez mais 
presente no gerenciamento 
de múltiplos canais. Enquan-

Os negócios digitais reiteram cada vez mais a presença da 
tecnologia no dia a dia da sociedade.
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A aceleração nos negócios digitais 
na sociedade contemporânea

Com os últimos acontecimentos no cenário macroeconômico, o processo de transformação digital das 
empresas acelerou a projeção de quase uma década em poucos meses e, todos, sem exceção, tiveram 
que se adaptar

alta que não irá cessar com 
o fim da pandemia, cresceu 
3,5 vezes nos últimos meses, 
validando a importância 
dessa aceleração. 

Os negócios digitais reite-
ram cada vez mais a presença 
da tecnologia no dia a dia da 
sociedade e, com certeza, 
é um caminho sem volta, 
que reinventou a forma das 
pessoas se relacionarem, 
trabalharem e consumirem 
produtos e serviços. A atual 
crise tem mostrado, cada 
vez mais, a importância da 
tecnologia. 

Conceitos que ainda es-
tavam sendo analisados, 
tiveram que ser colocados 
em prática o mais rápido 
possível, gerando novas 
possibilidades de reinven-
tar as formas de consumo. 
Portanto, a cultura digital é 
o caminho para a resiliência 
dos negócios a curto e médio 
prazo e torço para que as 
pessoas se habituem cada 
vez mais a esse novo modo 
de viver. 

(*) - Engenheiro formado pela USP, 
com MBA pelo IBMEC, é CEO da 

Locaweb, sendo responsável também 
pelas unidades de negócio da 

companhia.

to CEO, já vivenciei muitos 
desafios, mas essa pandemia 
veio sem precedentes e 
acelerou nossas projeções 
no médio e longo prazo. 
Estou na liderança de uma 
das principais empresas de 
tecnologia do país, que tem 
ajudado os PME’s a digita-
lizar seus negócios nesse 
momento desafiador. 

Temos muitos aprendi-
zados a compartilhar, afi-
nal, somos movidos pela 
resiliência e a paixão por 
transformar o crescimento 
de nossos clientes, por isso, 

conseguimos não só manter 
as nossas operações em 
pleno funcionamento, mas 
também, ajudar a quase 400 
mil empresas, que depen-
dem das nossas soluções 
para sobreviver e prosperar 
no meio digital. 

Somos muito otimistas 
quanto aos novos hábitos da 
cultura digital, por exemplo, 
nos meses de abril, maio 
e junho, o e-commerce 
cresceu 250% comparado 
ao mesmo período do ano 
passado. Os serviços de de-
livery, outra tendência em 

O que acontece quando uma empresa 
entra em recuperação judicial?

sustentabilidade do negócio. 
Além disso, será preciso 
desenvolver e apresentar 
um plano de reestruturação, 
que mostrará as estratégias 
para quitar com os débitos 
existentes e reconquistar 
sua estabilidade financeira.

Ao iniciar uma petição de 
recuperação judicial, o ne-
gócio precisará seguir uma 
série de requisitos previstos 
na lei. 

Entre eles, realizar o levan-
tamento das dívidas, apre-
sentar a contabilidade dos 
últimos três anos, a relação 
de bens, declarar os motivos 
que levaram a instabilidade 
financeira e demostrar a 
viabilidade econômica do 
negócio.

“Para ser aprovado o 
plano de recuperação deve 
demonstrar, em detalhes, 
que o negócio tem plenas 
condições de se reerguer, 
arcando com suas dívidas e 
voltando a atuar com todo o 
seu potencial. 

Além de proporcionar 
uma nova chance para os 
negócios em crise a re-
cuperação judicial é uma 
forma de exaltar a função 
social das empresas, que 
traz benefícios para toda a 
sociedade”, explica Gusta-
vo. Enquanto o negócio se 
reestrutura  as operações 
seguem normalmente. Du-
rante a vigência da medida, 

o empresário precisará 
apresentar ao juiz um 
balanço mensal do anda-
mento do negócio.

“Com um plano bem 
estruturado o processo 
deverá durar cerca de um 
ano e meio, sendo que após 
a homologação do pedido 
de recuperação  a empresa 
ficará sob supervisão judi-
cial por mais dois anos”, 
conta Gustavo.

Se ao final do prazo de re-
cuperação concedido pela 
justiça, a empresa estiver 
financeiramente estável, 
será encerrado o processo 
legal de recuperação e 
o negócio volta a operar 
normalmente.

No entanto, as atividades 
empresariais serão finda-
das caso o negócio não 
consiga reestabelecer sua 
saúde financeira. É neste 
cenário que a falência é 
decretada. O procedimento 
determina o encerramento 
das atividades da empresa 
em decorrência do compro-
metimento irreversível  de 
sua situação financeira. “A 
falência é decretada quan-
do os ativos da empresa não 
são suficientes para quitar 
as dívidas contraídas, ou 
seja seu passivo é maior que 
seu ativo”, finaliza Gustavo.

Fonte e mais informa-
ções: (https://www.bpplaw.
com.br/).

Gustavo Bertotti (*) 

Com a Selic a 2% ao ano, 
temos a taxa mais baixa na 
história do país como o menor 
juro real positivo de todos os 
tempos. 

Tal tendência deve ser 
mantida. A ata do órgão admi-
te “reduções temporalmente 
espaçadas”, dependendo 
da velocidade de reação 
da economia, que segue na 
incerteza e necessitando 
cada vez mais de estímulos 
econômicos. Cabe ressaltar 
a preocupação em relação ao 
teto de gastos e a elevação de 
dívida PIB, que vem decor-
rente da recessão provocada 
pela pandemia. 

O Banco Central em sua 
ata destaca que o cenário 
de inflação para os próximos 
anos ficará abaixo da meta, 
e não descarta um pequeno 
ajuste nos juros caso a ques-
tão fiscal e inflacionária não 
reaja. Nesse sentido, ressalta 
ainda que o instrumento de 
política monetária visando o 
corte de juros ainda poderá 
ser usado em menor pro-
porção, dependendo muito 
de um cenário mais claro 
em relação ao consumo e 
questões fiscais. 

Outra forma de política mo-
netária que o Banco central 
poderá usar para incentivar a 
liquidez de mercado, é a atu-
ação em cima dos depósitos 

compulsórios. Considerando 
todos esses fatores e que a 
inflação deverá fechar o ano 
abaixo da meta, de acordo 
com a ata do Bacen, pode-
mos entender que um corte 
residual de 0,25 pontos per-
centuais poderá ocorrer até 
o final do ano. 

Ainda de acordo com o 
comunicado, dois itens mere-
cem atenção, a disfuncionali-
dade de mercado e Forward 
Guidance (diretriz futura). 
Em relação a disfuncionali-
dade de mercado, é preciso 
considerar que os juros bai-
xos tendem a provocar rápida 
migração de ativos de renda 
fixa para variável. Tal transi-
ção ao mercado de risco, em 
um momento de volatilidade 
de preços, pode comprome-
ter o desempenho de alguns 
setores econômicos e ter 
impacto na intermediação 
financeira. 

O Forward Guidance, é 
uma ferramenta de política 
monetária utilizado pelos 
bancos centrais que visa di-
minuir a especulação sobre 
a decisão futura na taxa de 
juros. Em outras palavras, 
visa passar informações ao 
mercado sobre a reação do 
banco central em relação à 
condução da política mo-
netária. 

(*) - É economista da 
Messem Investimentos. 

O impacto dos juros 
baixos na economia
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