
A potencialidade dos 
serviços in box

O setor terciário, 
conhecido por 
abranger as 
atividades de 
comércio de bens e 
prestação de serviços, 
demonstra expressiva 
relevância na 
economia brasileira

A representatividade 
do setor chegou a 
73% em 2018, se-

gundo dados das Contas 
Nacionais Trimestrais do 
IBGE, divulgados pelo 
Ministério de Desenvolvi-
mento (2020). Ainda para 
compreender a dimensão 
do setor de serviços, basta 
olhar para a sua participa-
ção no PIB brasileiro, que 
manteve o patamar de 
contribuição em torno de 
60%, desde 1997 até o ano 
de 2018. 

Bem verdade que com 
todos os condicionantes da 
crise gerada pela pandemia 
da Covid-19, a retração 
expressiva no setor exigiu 
uma resposta rápida e 
conciliadora. Tendo como 
recurso a revolução por 
meio das plataformas tec-
nológicas, a aproximação 
de alguns serviços com o 
público, se deu por meio 
de clubes de assinatura 
e serviços in box.  Uma 
estratégia presente no 
mercado, mas que ganhou 
notoriedade e destaque 
como alternativa para o 
setor de serviços durante 
a crise.

É fácil perceber que cada 
vez mais, empresas estão 
trabalhando no formato 
de entrega de conteúdos e 
mercadorias por demanda, 
atendendo a interesses 
específicos do público – 
uma forma de fortalecer o 
vínculo com o consumidor, 
além de potencializar a 
fidelidade de compra e o 
potencial do serviço. 

Os clubes de assinaturas 
são serviços antigos, po-
rém ganharam destaque 
a partir de 2011 com as 
exigências do público por 
serviços específicos que 
contavam com a seleção e 
curadoria de especialistas 
– a proposta central estava 
em proporcionar facilida-
de, tanto no processo de 
escolha mais assertiva, 
quanto na diminuição de 
tempo trazendo maior co-
modidade e conforto para 

as pessoas com interesse 
específico.

Olhando pelo caminhar 
histórico, de fato, os clu-
bes de assinaturas não são 
exatamente uma novidade, 
pois revistas e jornais já 
efetuavam esse tipo de 
negócio há muito tempo. 
A inovação foi percebida 
pela diversificação dos ser-
viços e produtos entregues, 
como diferentes tipos de 
alimentos (saudável, fit, 
pré-preparados), bebidas 
(vinhos, cafés, cervejas, 
whiskey, cachaças), livros 
(infantil, juvenil, adulto, 
por área de interesse ou 
temática de preferência), 
entre outros.

Atualmente, os clubes de 
assinatura estão mais ver-
sáteis e se utilizam do vare-
jo digital e das ferramentas 
de marketing digital, para 
ganhar expressividade e se 
destacar no mercado. Se-
gundo a TrayCorp (2020), 
somente nos Estados Uni-
dos, estima-se que esse 
mercado movimente cerca 
de US$ 10 bilhões de dóla-
res por ano. 

O Jornal Correio Brazi-
liense publicou em 2018 
que os clubes de assinatura 
movimentaram aproxima-
damente 1 bilhão de reais, 
demonstrando uma larga 
oportunidade de cresci-
mento, dada a situação 
atual da sociedade.

Além disso, pode ser um 
negócio bem rentável, pois 
exige baixo investimen-
to, proporciona um bom 
controle de estoques e 
pedidos e pode efetuar boa 
parte da sua operação no 
formato online, reduzindo 
os custos com mão de obra 
e estrutura física, além de 
estar alinhado com as pre-
ferencias e especificidades 
do público. Olhando pela 
perspectiva do cliente, ele 
tem a possibilidade de re-
ceber seus produtos prefe-
ridos em casa, com preços 
atrativos, exclusividade e 
regularidade, sem falar no 
conforto e comodidade.

Diante disso, os clubes de 
assinatura e os serviços e 
produtos in box estão con-
quistando o mercado, uma 
tendência potencializada 
pelos avanços tecnológicos 
e pelas características da 
situação atual.

(*) - É tutora do curso de Gestão de 
Turismo e Gestão Empreendedora 
de Serviços da Escola de Gestão, 

Comunicação e Negócios do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

Karen Sturzenegger (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 18 de setembro de 2020 5

OSA Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Edital de Convocação
O Presidente do Conselho de Administração da OSA Participações S.A. (“Companhia”) convoca os Srs. 
Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que será realizada no dia 25/09/2020, 
às 11 horas, em primeira convocação, ou no dia 02/10/2020, às 11 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de acionistas presentes, em ambos os casos, de forma digital, nos termos da 
Lei nº 14.030, de 28/07/2020, e da Instrução Normativa DREI nº 81/20, por meio do link de acesso ao 
sistema eletrônico no Microsoft Teams: https: //teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Ym
M3ZjdlMTQtMjM2MC00MTgxLWJhNDAtNzRiMjM3NTAxYjJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%227127323a-d43d-408b-a2c7-f8d5b6f92943%22%2c%22Oid%22%3a%22a670d048-9d83-
46db-adb3-b368cb3ff351%22%7d, e, também, de forma presencial, na sede social da Companhia, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 513, Vila Olímpia, CEP 
04551-060, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a homologação do 
aumento do capital social da Companhia, com a emissão de novas ações, conforme aprovado pelos 
acionistas da Companhia em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 
2020; e (ii) aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de refletir o aumento de capital. 
São Paulo, 17/09/2020. Roberto Diniz Junqueira Neto - Presidente do Conselho de Administração.

Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 26.133.407/0001-80

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo, 20/12/2019. Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A. Rua João Lourenço, nº 432, sala 39 - Vila Nova Conceição
- CEP 04508-030, São Paulo/SP. Prezados Senhores, Eu, Marcelo Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula
de identidade RG nº 8.783.246-SSP-SP e do CPF nº 129.357.758-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002, NOTIFICO V.Sas. de que neste ato 
renuncio, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de administrador da Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade
por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, 432, sala 39, Vila Nova Conceição, CEP 04508-
030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.133.407/0001-80. A referida renúncia passará vigorar a partir da presente data. Atenciosamente,
Marcelo Ernesto Zarzur

Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 26.133.407/0001-80

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo, 20/12/2019. Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A. Rua João Lourenço, nº 432, sala 39 - Vila Nova Conceição
- CEP 04508-030, São Paulo/SP. Prezados Senhores, Eu, Marcos Ernesto Zarzur, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula
de identidade RG nº 8.783.245-SSP-SP e do CPF nº 084.742.748-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002, NOTIFICO V.Sas. de que neste ato 
renuncio, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de administrador da Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade
por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, 432, sala 39, Vila Nova Conceição, CEP 04508-
030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.133.407/0001-80. A referida renúncia passará vigorar a partir da presente data. Atenciosamente,
Marcos Ernesto Zarzur.

Stone YI Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF Nº 21.083.009/0001-83-NIRE 35.228.739.381

ERRATA
Na publicação da Ata de Redução de Capital Realizada em 28/05/2020, publicada na edição do dia 
03/06/2020 nesse jornal, onde se lê “R$ 29.113.777,04 leia-se R$ 29.113.777,00.”

Stone YI Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF Nº 21.083.009/0001-83-NIRE 35.228.739.381

ERRATA
Na publicação da Ata de Redução de Capital Realizada em 30/12/2019, publicada na edição do dia 07/02/2020 
nesse jornal, onde se lê “R$ 5.743.819,56 leia-se R$ 5.743.820,00”, e onde se lê “sendo que o capital so-
cial final será de R$ 31.112.777,04” leia-se “sendo que o capital social final será de R$ 31.112.777,00”.

Faturamento em alta, aportes de 
investidores estrangeiros e planos 
de abertura de capital nos próximos 
meses. O desempenho positivo do 
mercado pet impressiona em meio 
às dificuldades enfrentadas pela 
economia brasileira no ano de 2020. 

Nos últimos meses, a plataforma de 
e-commerce Petlove, por exemplo, 
recebeu aportes que somam R$ 375 
milhões do japonês Softbank e da 
gestora americana de private equity 
L. Catterton. 

E, de olho nas concorrentes me-
nores, as líderes do varejo buscam 
captar recursos para manter-se em 
expansão - a oferta inicial de ações 
da Petz pode movimentar até R$ 3,4 
bilhões neste mês. O interesse dos 
investidores pelo setor não muda 
com as condições globais adversas, 
diz Felipe Camargo, sócio-fundador 
da Setter Investimentos. Para ele, 
o cenário atual proporciona um 
incentivo à consolidação do setor. 

“Ainda há muito espaço para ex-
pansão. É um mercado que registra 
crescimento mesmo em época de 
desemprego alto, PIB em baixa e 
pandemia. Quando houver recupe-
ração econômica, vai crescer ainda 
mais”, afirma. Em 2019, de acordo 

com dados do Instituto Pet Brasil, 
o faturamento do setor (indústria, 
serviços e venda de animais) somou 
R$ 35,4 bilhões, crescimento de 3% 
em relação ao ano anterior. 

Hoje, o país tem cerca de 141,6 
milhões de animais de estimação 
- entre eles, 55,1 milhões de cães 
e 24,7 milhões de gatos. As cifras 
posicionam o mercado brasileiro 
entre os quatro maiores do mundo. 
Considerando os resultados do ano 
passado, o país fica atrás apenas de 
Estados Unidos (40,1%) e China 
(7,2%), e praticamente empatado 
com Reino Unido (4,73%). Apesar 
de seu tamanho e potencial, o setor 
permanece pouco concentrado - no 
varejo, os dois principais players, 
Petz e Cobasi, não chegam, juntos, a 
10% de market share. Com isso, as 
oportunidades de consolidação se 
multiplicam. 

Para Felipe Camargo, da Setter, 
a próxima onda de movimentações 
deve acontecer no segmento de 
pet care (acessórios, roupas, brin-
quedos, equipamentos e produtos 
de higiene), hoje responsável por 
5,2% do faturamento do setor. 
Segundo o Instituto Pet Brasil, a 
compra desses produtos cresceu 

no primeiro trimestre de 2020, já 
afetado pela pandemia da Covid-19. 
O aumento de janeiro a março foi 
de 6,9%. “Esse é um segmento que 
se mantém altamente fragmentado 
e possui rentabilidade bastante 
elevada”, afirma.

“Por isso, o que devemos ver é um 
movimento de fusão entre empresas 
de médio porte, que se juntam para 
crescer, ou de investimentos nessas 
companhias - neste caso, para que 
comprem concorrentes ou cresçam 
organicamente”. A atenção dos 
investidores já começa a se voltar 
para o pet care: em julho, a marca 
de acessórios premium Zee Dog 
anunciou ter recebido um aporte de 
R$ 100 milhões da gestora brasileira 
Treecorp. “As empresas de pet care 
se beneficiam da compra por impulso 
de um brinquedo, ou uma roupinha, 
para o animal - e esses acessórios têm 
alto valor agregado. 

Além disso, com o câmbio em alta, 
as empresas brasileiras ficaram muito 
competitivas para exportar para o 
mundo inteiro - mais um benefício 
para quem investiu em capacidade 
industrial”, diz Camargo.  Fonte e 
mais informações: (www.setterinves-
timentos.com.br).

O que ninguém espera-
va é que tal modelo 
fosse praticamente 

imposto como uma medida 
de segurança por conta da 
pandemia causada pela Co-
vid-19. Empresas de todo o 
mundo se viram obrigadas 
a uma adaptação forçada 
que gerou novos desafios, 
abrindo assim mais espaço 
para a atuação de startups 
como o netLex, que faz a 
gestão de documentos de 
maneira prática e eficiente 
por meio de uma plataforma 
inteligente. 

Historicamente, os con-
tratos possuem um papel 
secundário dentro das em-
presas, pois muitas vezes são 
elaborados à mão, geridos 
pelo excel e com aprovações 
e negociações geralmente 
feitas por e-mail. No caso 
da ArcelorMittal, cliente 
atendido pela netLex, a 
ferramenta auxiliou com 
assertividade no processo de 
elaboração dos contratos. A 
parceria foi capaz de inserir 
a empresa em um novo pa-
tamar, já que no passado, o 
sistema era uma barreira que 
dificultava a comunicação, 
por exemplo, entre o advoga-
do e o colaborador, causando 
uma perda significativa na 
produtividade com consul-

Distanciamento social acendeu um alerta para as falhas em 
documentos que costumam ser elaborados de forma manual.
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Luis Geraldo Schonenberg - Diretor 

SIFRA S/A - CNPJ: 03.729.970/0001-10
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018. A Diretoria

Notas Explicativas - 1 Contexto Operacional e Principais Práticas Con-
tábeis: A empresa tem como atividade o desenvolvimento de negócios de fomento 
mercantil; As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis previstas na legislação societária e fiscal; O resultado é apurado pelo regime 
de competência e os ativos circulantes são demonstrados aos seus valores prováveis 
de realização. O passivo circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calcu-
láveis; O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação 
acumulada. A vida útil é de 5 a 10 anos. 2 Capital Social: O capital social em 31 de 
dezembro de 2019 é de R$ 120.000.000 e é representado por 74.000.000 (Setenta e 

Balanços Patrimoniais / Ativo    2019    2018
Circulante 82.826 63.013
Disponibilidades 3.816 10.083
Contas a receber de clientes 75.623 47.172
Impostos a compensar e outros créditos 3.387 5.758
Não Circulante  3.462 19.992
Créditos e valores a receber  3.462 19.992
Bens em Consignação 1.992 3.238
Bloqueio Judicial 1.470 16.754
Permanente  9.982 10.644
Imobilizado de uso  4.481  4.783
Outras Imobilizações de uso 8.518 8.032
Depreciação Acumulada (4.037) (3.249)
Intangível  5.501  5.861
Ativos Intangíveis 11.702 10.037
Amortização Acumulada (6.201) (4.176)
Total do Ativo 96.270 93.649

Balanços Patrimoniais / Passivo   2019   2018
Circulante   89.721  93.822
Empréstimos e financiamentos 21.789 23.492
Fornecedores 1.189 1.452
Contas a pagar 66.114 67.897
Obrigações tributárias 469 770
Obrigações trabalhistas 4 3
Dividendos a pagar 156 208
Não Circulante    504   6.802
Provisões para contingências 504 6.802
Patrimônio Líquido    6.045     (6.975)
Capital social 120.000 120.000
AFAC-Adiantamento para aumento de capital 7.252 -
Reserva de capital 3.091 (2.414)
Prejuízos acumulados (124.298) (124.561)
Total do Passivo   96.270  93.649

Demonstração do Resultado    2019    2018
Receitas operacionais 33.864 33.490
Receitas de operação de factoring e serviços 38.062 37.310
Deduções e impostos incidentes (4.198) (3.820)
Outras receitas / despesas operacionais (33.675) (49.209)
Despesas gerais e administrativas (55.697) (58.682)
Despesas tributárias (486) (622)
Despesas comerciais (1.869) (1.621)
Receitas / despesas financeiras 27.802 19.220
Outras receitas/despesas operacionais (3.425) (7.504)
Resultado operacional     189 (15.719)
Resultado não operacional 73 (7)
Imposto de renda e contribuição social        -     (51)
Prejuízo do Exercício     262 (15.777)

 Demonstração das Mutações   Adiantamento Reserva de
 do Patrimônio Líquido Capital social (-) Capital a para futuro  Ágio na Emissão Ações em Prejuízos
          subscrito integralizar aumento de capital     de Ações tesouraria acumulados  Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017       120.000     (19.760)         -     29.784    (26.540)      (108.786) (5.303)
Prejuízo do exercício - - - - - (15.777) (15.777)
Integralização de capital - 19.760 - - - - 19.760
Amortização da reserva de capital - - - (3.109) - - (3.109)
Compra de ações - - - - (2.546) - (2.546)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 120.000 - - 26.675 (29.086) (124.563) (6.975)
Prejuízo do exercício - - - - - 262 262
Amortização da reserva de capital - - - (2.450) - - (2.450)
Venda de ações - - - - 7.956 - 7.956
AFAC - Adiantamento para aumento de capital          -      -         7.252         -     -      -  7.252
Saldos em 31 de dezembro de 2019        120.000      -       7.252     24.225     (21.130)      (124.302)   6.045
Demonstração dos Fluxos de Caixa    2019    2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (15.169) (19.218)
Prejuízo ajustado   (3.222)   (7.282)
Prejuízo do exercício (831) (15.776)
Provisão para contingências (6.298) 5.902
Depreciação e amortização 2.813 2.592
Aumento / redução de ativos:   (9.550)   (821)
- Contas a receber (28.451) 13.554
- Impostos a recuperar e outros créditos 2.371 60
- Bens em consignação 1.246 1.785
- Bloqueios judiciais 15.284 (16.220)
Aumento / redução de passivos:   (2.397) (11.115)
- Fornecedores (263) 181
- Dividendos a pagar (52) 8
- Obrigações trabalhistas 1 (1)
- Obrigações tributárias (300) (394)
- Contas a pagar (1.783) (10.909)
Fluxo de Caixa Proveniente das
 Atividades de Investimentos   (2.151)   (2.071)
Imobilizado e Intangível adquiridos (2.151) (2.071)

Quatro Milhões) de ações ordinárias nominativas inconversíveis em outras formas, sem 
valor nominal e 46.000 (Quarenta e Seis Mil) ações preferenciais nominativas, incon-
versíveis em outras formas, com valor nominal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e com 
direito ao recebimento mensal de dividendos fixos equivalentes a 120% (cento e vinte 
por cento) da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, para cada mês calen-
dário correspondente, como prática pelo mercado interbancário para os Certificados de 
Depósito Interbancário - CDI, calculados com base no valor nominal unitário de cada 
ação preferencial que esteja totalmente integralizada e devidos até o último dia do mês 
subsequente ao de competência, pagos à conta de reservas de capital e/ou de lucros 

Fluxo de Caixa Proveniente das
 Atividades de Financiamentos 11.052 19.058
Aumento de capital, ágio na emissão e compra/venda de ações 4.802 17.213
Compra de ações 7.956 (3.109)
Empréstimos e mútuos     (1.706)    4.954
(Redução) Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes  (6.268)  (2.231)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 10.084 12.315
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício    3.816   10.084
(Redução) Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes   (6.268)   (2.231)

acumulados, sem direitos a voto, de participação de quaisquer lucros remanescentes da 
Sociedade, de participação de juros de capital próprio e de participação de aumentos de 
capital decorrentes da capitalização de quaisquer reservas ou lucros.

Renata Maximino de Lima - Contadora - CRC/SP 1SP 201.407/O-7

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais)

Contratos ganham mais atenção 
nas empresas durante pandemia
Há alguns anos, a implementação do modelo de trabalho intitulado de home office ganhou força no 
mercado

as empresas. A forma com 
que elas se vinculam, seja 
com clientes, fornecedores, 
empregados ou parceiros, é 
através de contratos. O con-
trato é uma das principais 
ferramentas estratégicas 
em uma organização - está 
tudo lá dentro”. 

Ainda de acordo com 
Flávio, os benefícios de 
uma boa gestão de contra-
tos para uma empresa são 
inúmeros. “É possível criar 
uma estrutura de incentivos 
e penalidades para melhorar 
a performance dos forne-
cedores, ou coletar ainda 
dados para identificar riscos 
e gerenciá-los de forma 
eficiente através dos con-
tratos”, complementa. Vale 
ressaltar que atualmente, a 
netLex está participando do 
Scale Up Endeavor, progra-
ma que seleciona as empre-
sas de maior crescimento 
e potencial para receber 
mentorias. “Temos também 
diversos cases de sucesso 
com clientes que adotaram 
nossa plataforma de gestão 
de contratos e entraram nas 
listas de diretores jurídicos 
finalistas e mais admira-
dos do anuário da Análise 
Advocacia”, finaliza Flávio 
Ribeiro. Fonte: (https://
netlex.io/).

tas feitas em duplicidade e 
sem históricos eficientes. 

Em números, houve um 
crescimento mensal de 18% 
(comparativo mês a mês) 
dos contratos elaborados 
pelo setor de suprimentos, 
46% de redução do ciclo 
para emissão de procurações 
e um aumento de 266% dos 
usuários ativos no módulo de 
consulta ao jurídico. Estudos 
da Associação Global de Ge-
renciamento de Contratos 
(IACCM) indicam que até 
9,2% da receita anual das 
empresas é perdida por falta 
de gestão de contratos. Já 
segundo o grupo financei-
ro multinacional Goldman 

Sachs, até 30% dos custos 
operacionais poderiam ser 
reduzidos através de uma 
melhor gestão contratual, 
que em tempos de crise se 
torna um fator essencial. 

O netLex viu a procura 
pelas funcionalidades da 
plataforma aumentarem 
significativamente nos úl-
timos meses, principal-
mente com a decretação, 
em inúmeras cidades, do 
lockdown. Para o CEO da 
netLex, Flávio Ribeiro, 
a realidade hoje exige 
uma mudança de postura. 
“Poucas pessoas têm ple-
na consciência que são os 
contratos que governam 

Mercado pet permanece atraente e 
deve passar por consolidação
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