
O que esperar do 
marketing em 2021

As empresas estarão 
cada vez mais 
seletivas em busca de 
assertividade

Se 2020 deve ser cele-
brado como um ano 
marcado pela as-

censão dos influenciado-
res digitais, que tiveram 
as atenções do público 
multiplicadas em meio 
à pandemia, 2021 pode 
até consolidar a presença 
desses profissionais no 
dia a dia dos consumido-
res, mas não, contudo, 
sem uma qualificação das 
pessoas que se propõem a 
realizar tal trabalho. 

Assim como ao conso-
lidar os investimentos 
de marketing digital no 
próximo ano, as empresas 
estarão cada vez mais 
seletivas em busca de 
assertividade. As apostas 
crescem, mas o direcio-
namento desses recursos 
vai estar cada vez mais 
alinhado a um bom pla-
nejamento estratégico, 
que observará para onde 
estão se deslocando os 
diferentes públicos; que 
canais são mais aces-
sados por eles; e quais 
ferramentas tecnológicas 
estão em alta, e podem 
contribuir para melhorar 
a jornada do consumidor. 

Com a audiência da 
internet atingindo pro-
porções estratosféricas 
- mais de 800 milhões 
de telespectadores aces-
sando lives ao redor do 
mundo - a experiência 
dos usuários será cada 
vez mais valorizada. Daí 
a busca pelo máximo de 
personalização passa a 
ser o primeiro manda-
mento em 2021. Portanto, 
os canais de atendimento 
ao cliente exigirão aten-
ção redobrada, com a 
finalidade de estreitar 
substancialmente a rela-
ção com os usuários. 

Mais do nunca, a qua-
lidade do marketing do 
conteúdo vai falar alto 
em 2021. É notório o 
engajamento que sempre 
dependeu e vai depender 
cada vez mais disto. E vai 

se destacar quem apre-
sentar as melhores solu-
ções às necessidades dos 
consumidores por meio 
da oferta de informação 
qualificada na hora certa. 

Outra ferramenta indis-
pensável para o sucesso 
do marketing digital é 
a tecnologia. E como 
em outros setores, em 
2021, deve se destacar a 
Inteligência Artificial. No 
atendimento ao cliente, 
por exemplo, a tecnologia 
é utilizada para automa-
tizar os processos, bem 
como desenvolver robôs 
de atendimento ou assis-
tentes virtuais - conheci-
dos como chatbot - para 
interagir com o cliente via 
chat de site, rede social e 
aplicativos, entre outros. 

E os benefícios não 
param aí. O poder de al-
cance e a capacidade de 
disseminar os anúncios 
pagos, por meio da mídia 
programática, de acordo 
com os hábitos dos consu-
midores, tornam a IA uma 
aliada inigualável para se 
aumentar a conversão. 

Monetizar conhecidas 
ferramentas de marke-
ting que se renovam cons-
tantemente nas redes 
sociais é outra estratégia 
de valor inestimável. O 
story, por exemplo, que 
impulsionou velozmente 
o Instagram, é uma prova 
dessa tendência: conte-
údo curto, temporário 
e que traz alto engaja-
mento. 

É recomendável ainda 
toda a atenção aos recur-
sos audiovisuais que es-
tão ditando os costumes 
dos novos tempos. Podem 
fazer diferença todos os 
formatos: podcasts, ví-
deos e audiobooks, entre 
outros. 

Enfim, todos esses re-
cursos têm capacidade de 
diversificar o conteúdo, 
melhorar o engajamento, 
estreitar relacionamento 
com diferentes públicos e 
adicionar ainda mais valor 
ao marketing digital. 

(*) - É diretor de atendimento e novos 
negócios na Inflr e Adaction Brasil 

Thiago Cavalcante (*)

3043-4171
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Balanço Patrimonial (R$)     31/12/2019     31/12/2018
Ativo/Circulante 4.190.155 4.980.010
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.411.462 3.340.048
Clientes 799.979 971.303
Estoques/Almoxarifado 96.296 84.188
Impostos a Recuperar 631.698 509.331
Adiantamentos 207.558 34.451
Despesas do Exercício Seguinte 43.162 40.689
Não Circulante 14.219.043 12.556.854
Realizável a Longo Prazo 7.243.710 5.709.854
Imobilizado 6.975.333 6.847.000
Total do Ativo 18.409.198 17.536.864

Demonstrações de Resultados (R$)     31/12/2019     31/12/2018
Receita Líquida Operacional 14.844.339 13.739.798
Custo das Vendas (879.743) (866.137)
Lucro Bruto 13.964.596 12.873.661
Despesas Administrativas e Vendas (11.765.282) (10.977.801)
Despesas Tributárias/Outras (798.434) (804.798)
Efeitos Financeiros Líquidos (367.136) (655.926)
Resultado antes das provisões 1.033.744 435.136
Provisão Contribuição Social (257.979) (63.053)
Provisão Imposto de Renda (101.513) (151.146)
Lucro Líquido do Exercício 674.252 220.937

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado
em 31/12/2019. Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimento e informações que se fizerem necessárias.

Castor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/A
C.N.P.J. (MF) 02.238.702/0001-33

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial (R$)     31/12/2019     31/12/2018
Passivo/Circulante 2.115.988 1.550.833
Fornecedores 315.320 348.918
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 631.743 646.251
Obrigações Tributárias 465.966 381.133
Provisões Diversas/Adiantamentos 217.325 174.531
Fundo de Reserva 485.634 -
Não Circulante 80.723 80.723
Exigivel a Longo Prazo 80.723 80.723
Patrimônio Líquido 16.212.487 15.905.308
Capital 11.700.000 11.700.000
Reserva Legal 694.096 644.146
Reservas de Lucros 3.818.391 3.561.162
Total Passivo+Patrimônio Líquido 18.409.198 17.536.864

Demonstração do Fluxo de Caixa (R$) 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 674.252 220.937
Ajustes Exercicios Anteriores 636.960 -
+ Depreciações/Amortizações/Ajustes 809.834 513.927
Lucro Ajustado 2.121.046 734.864
(Aumento) ou Redução dos Ativos Operacionais (153.446) (193.344)
Aumento ou (Redução) dos Passivos Operacionais 565.154 194.572
Caixa Líquido Atividades Operacionais 2.532.754 736.092
Variação no Imobilizado e Intangível (1.423.801) (187.372)
Caixa Líquido Atividades Investimentos (1.423.801) (187.372)
Pagamento de Juros Dividendos Acionistas (518.399) (1.246.115)
Variação Contas Correntes Acionistas (1.519.140) 378.109
Caixa Líquido Atividades Investimentos (2.037.539) (868.006)
Redução no saldo de caixa e equivalente de caixa (928.586) (319.286)
Caixa e Equivalentes (Início do Período) 3.340.048 (3.659.334)
Caixa e Equivalentes (Final do Período) 2.411.462 3.340.048
Variação Liquida Caixa e Equivalente (928.586) (319.286)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (R$)
Histórico                                         .           Capital Reserva legal Lucros Acumulados Reserva de Lucros Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017 11.700.000 633.099 - 4.597.386 16.930.485
Resultado do exercício - - 220.937 - 220.937
Distribuição de dividendos - - - (1.246.114) (1.246.114)
Transferência para Reserva Legal - 11.047 - (11.047) -
Transferência para Reservas de Lucros - - (220.937) 220.937 -
Saldo em 31/12/2018 11.700.000 644.146 - 3.561.162 15.905.308
Resultado do exercício - - 674.252 - 674.252
Ajustes de Exercicios Anteriores - - - 636.960 636.960
Distribuição de dividendos - - - (518.399) (518.399)
Transferencia para Fundo de Reserva - - - (485.634) (485.634)
Transferência para Reserva Legal - 49.950 - (49.950) -
Transferência para Reservas de Lucros - - (674.252) 674.252 -
Saldo em 31/12/2019 11.700.000 694.096 - 3.818.391 16.212.487

Demonstração do Lucros Acumulados - DLPA (R$)
Saldo em 31/12/2018 -
Resultado do Exercicio 674.252
Transferido para Reserva de Lucros (674.252)
Saldo em 31/12/2019 -

Demonstração dos Resultados Abrangentes    31/12/2019    31/12/2018
Lucro Líquido do Exercício 674.252 220.937
Outros resultados abrangentes 151.326 -
Resultados Abrangentes 825.578 220.937

As Demonstrações Contábeis acompanhadas das Notas Explicativas na íntegra, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Exam Assessria Contabil e Fiscal S/S -CRC -SP-022454/O-0
José Orálio Carra - Contador Matriz - CRC 1SP 135.311/O-0

Rodrigo Carvalho Silva - Contador Filial - CRC 1SP 291208/O-8

EMPREENDIMENTOS LITORANEOS S/AEMPREENDIMENTOS LITORANEOS S/AEMPREENDIMENTOS LITORANEOS S/AEMPREENDIMENTOS LITORANEOS S/AEMPREENDIMENTOS LITORANEOS S/A
CNPJ/MF nº 62.626.544/0001-10

Relatório da Diretoria

Balanços Patrimoniais dos Exercícios de 2019 e 2018
Ativo              2019              2018
Circulante 11.292,25 10.000,00
Bancos Conta Movimento 1.292,25 -
Adiantamentos a Terceiros 10.000,00 10.000,00
Não Circulante 15.681.099,31 15.481.374,37
Realizável a Longo Prazo 15.094.706,85 14.894.706,85
Ação de Desapropriação 6.530.559,88 6.530.559,88
Depósitos Judiciais 238.000,00 38.000,00
Empréstimos a Coligadas 8.326.146,97 8.326.146,97
Investimentos 586.392,45 586.667,51
Investimentos em Coligadas 586.392,44 586.667,50
Outros Investimentos 0,01 0,01
Intangivel 0,01 0,01
Intangivel 0,01 0,01
Total do Ativo 15.692.391,56 15.491.374,37

Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2019 e 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercicios Findos
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Passivo e Patrimônio Líquido              2019              2018
Circulante 8.446.603,12 8.448.928,64
Contas a Pagar 5,92 2.505,64
Financiamentos Bancarios 8.446.370,62 8.446.370,62
Obrigações Tributarias 189,36 52,15
Imposto de Renda/Contribuição Social a Pagar 37,22 0,23
Não Circulante 1.146.311,24 928.774,54
Créditos de Acionistas e Administradores 308.122,70 214.790,03
Empréstimos de Coligadas 151.277,21 27.073,18
Crédito de Empresas Ligadas 686.911,33 686.911,33
Patrimônio Líquido 6.099.477,20 6.113.671,19
Capital Social 1.537.547,70 1.537.547,70
Reservas de Capital 3.564,23 3.564,23
Reservas de Lucros 4.558.365,27 4.572.559,26
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 15.692.391,56 15.491.374,37

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios de 2019 e 2018

Notas Explicativas
1. Sumário das Práticas Contábeis: Os procedimentos contábeis adotados
pela Empresa, na Elaboração de suas demonstrações financeiras atendem
às disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Legislação Tributária
em vigor, destacando-se as práticas mais importantes: a) Os Ativos Realizá-
veis e Passivos Exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classifica-
dos como circulante; b) As Receitas e Despesas foram apropriadas ao resul-
tado pelo regime de Competência; e 2. Investimentos em Coligadas: Na

conta Investimentos em Coligadas, foi efetuada a avaliação pelo método da
Equivalência Patrimonial, por tratar-se de investimentos relevantes. 3. Capi-
tal Social Realizado: O Capital Social é de R$ 1.537.547,70, dividido em
541.580 ações ordinárias e 5.590 preferenciais, do valor nominal de R$ 2,81
cada uma. Reconhecemos a exatidão do Balanço, bem como da Demonstra-
ção do Resultado, da Demonstração do Fluxo de Caixa e das Mutações do
Patrimônio Liquido, levantadas nesta data.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019

Pedro Henrique Julien de Toledo Piza
Diretor - CPF/MF nº 296.858.338-77

Daisy Julien de Toledo Piza - Diretora - CPF/MF nº 246.391.198-01
Jesus Expedito de Carvalho

Contador CRC nº 1SP122991/0-7 - CPF/MF nº 767.980.898-87

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais           2019           2018
Lucro/Prejuízo do Exercício (14.193,99) (21.710,60)
Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa
Resultado da Equivalencia Patrimonial 275,06 505,26
Variações nos Ativos e Passivos
Deposito Judicial (200.000,00) -
Contas a Pagar (2.499,72) (57.498,37)
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 36,99 (16,49)
Obrigações Tributarias 137,21 15,84
Empréstimos de Coligadas 124.204,03 11.481,89
Créditos de Acionistas/Administradores 93.332,67 66.679,00
Caixa (Aplicado) Gerado
  nas Atividades Operacionais 1.292,25 (543,47)
Aumento (Redução) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 1.292,25 (543,47)
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades
Disponibilidades: No inicio do exercicio - 543,47

No fim do exercicio 1.292,25 -
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 1.292,25 (543,47)

Despesas Operacionais           2019           2018
Despesas Administrativas (8.105,33) (19.274,79)
Despesas Tributárias (225,23) (212,95)
Despesas Financeiras (Diminuidas das Receitas) (6.007,12) (2.207,89)
Outras Receitas 750,90 666,69
Outras Despesas (275,06) (505,26)
Lucro/Prejuízo Antes da Provisão para CS (13.861,84) (21.534,20)
Provisão para CS sobre Lucro Presumido (124,56) (66,15)
Lucro/Prejuízo Antes da Provisão para IR (13.986,40) (21.600,35)
Provisão para o IR sobre Lucro Presumido (207,59) (110,25)
Lucro/Prejuízo dos Exercícios (14.193,99) (21.710,60)

Capital Reservas Reservas Lucros/Prejuizos
Discriminação          Social de Capital      de Lucros        Acumulados              Total
Saldo em 31.12.2017 1.537.547,70 3.564,23 4.594.269,86 0,00 6.135.381,79
Prejuízo do Exercício de 2018 - - - (21.710,60) (21.710,60)
Transferência Reserva Lucros - - (21.710,60) 21.710,60 -
Saldo em 31.12.2018 1.537.547,70 3.564,23 4.572.559,26 - 6.113.671,19
Prejuízo do Exercício de 2019 - - - (14.193,99) (14.193,99)
Transferência Reserva Lucros - - (14.193,99) 14.193,99 -
Saldo em 31.12.2019 1.537.547,70 3.564,23 4.558.365,27 - 6.099.477,20

Senhores acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Ss. o Balanço encerrado em 31 de
Dezembro de 2019, e as correspondentes Demonstrações do Resultado, Fluxo de Caixa e, Mutações do Patrimônio Líquido, para o exercício findo naquela
data. Por oportuno, informamos que o processo de desapropriação da Fazenda Valformoso encontra-se em tramitação. Colocamo-nos à disposição de V.
Ss. para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 31 de Janeiro de 2020 À Diretoria

Se, para quem compra 
o imóvel em leilão, o 
negócio pode ser muito 

interessante, para o devedor, 
que não conseguiu cumprir 
com os pagamentos de um 
empréstimo cujo bem foi dado 
como garantia, em geral existe 
uma enorme perda. 

“Além de perder o imóvel, o 
devedor ainda pode continuar 
com dívidas, devido às condi-
ções acordadas em contrato, 
multas e juros de mora, despe-
sas com advogados e outras”, 
detalha Cidinaldo Boschini, 
diretor da Cronos Capital e 
especialista em ativos estres-
sados. O grande problema é 
que nem sempre dá para pre-
ver as dificuldades financeiras, 
como por exemplo o cenário 
trazido pela crise econômica 
gerada com a pandemia. 

O IBGE noticiou  que 716 mil 
empresas fecharam as portas 
com o impacto da Covid-19. Não 
por acaso, no mesmo momento 
a Associação de Leiloaria Oficial 
do Brasil, apontou um incre-
mento de 25% nos leilões. O 
Banco do Brasil, por exemplo, 
que possui 4 mil imóveis retidos, 
contratou recentemente uma 
empresa especializada para 
operacionalizar os leilões. 

O grande problema é que nem sempre dá para prever as 
dificuldades financeiras.
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Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 26/08/2020
Data, Hora e Local: 26/08/2020, às 14:30 horas, em sua sede social. Presença: Totalidade
dos Acionistas. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira
Carmona. Deliberações: 1. Aprovar o aumento do capital social no valor de R$ 3.000.000,00.
Como resultado, o capital social da Sociedade será aumentado de R$ 10.899.867,00 para R$
13.899.867,00, mediante a emissão de 398.413 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Assim, o total de ações de emissão da Sociedade será aumentado de 1.447.550
para 1.845.963 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$
7,529875 por ação. O presente aumento de capital foi totalmente subscrito e integralizado
pela única acionista da Sociedade. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida;
Secretário, Vinícius Nogueira Carmona; Acionista: Novo Mundo Holding Financeira S.A. São
Paulo (SP), 26/08/2020. A Ata em seu inteiro teor e o Estatuto Social encontra-se registrado
na JUCESP sob nº 436.028/20-7, em 16/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Antecipe-se e evite que o imóvel 
dado em garantia vá a leilão

É comum nos anúncios de leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis, ofertas de imóveis a 60% do 
valor de mercado

Em Goiânia, a Cronos Capital 
atua nesse segmento. Ela 
compra de dívidas bancárias 
que estejam atreladas com 
garantias hipotecárias ou em 
alienação fiduciária, gerando 
liquidez para devedores e cre-
dores. Desde 1997 os bancos 
podem utilizar o bem como 
garantia do cumprimento do 
financiamento em duas moda-
lidades: Alienação Fiduciária e 
a Garantia Hipotecária. 

A autonomia da instituição 
em ter o direito de leiloar o 
imóvel é a grande diferença 
entre as duas modalidades. 
A Alienação Fiduciária tem 
como base uma tramitação 
em cartório, que notifica a 
dívida e em um curto prazo o 
banco já pode colocar o imóvel 
em leilão, considerando que 
tem direito de propriedade 
do bem, enquanto o fidu-
ciante tem apenas a posse. 
Já na Garantia Hipotecária 
o desenrolar acontece via 
judiciário através de um 
processo de execução, neste 
caso, sem prazo para desfecho 
previsível. Mas ambas podem 
resultar na perda do imóvel 
dado em garantia.

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

Levantamento da ReSale, 
plataforma especializada na 
venda desses imóveis mostra 
que os cinco maiores bancos 
do País, Caixa, BB, Bradesco, 
Itaú Unibanco e Santander 
— já detinham, em 2019, en-
tre 90 mil e cem mil imóveis 
retomados em pagamento a 
dívidas. “Esse montante vai 
aumentar nesse ano”, diz 
Cidinaldo. A Caixa, sozinha, 
estava com 61% do total, com 
R$ 11 bilhões. 

Ele explica que o ideal, ao 
perceber que existe o risco de 
não cumprir com as parcelas 
de um empréstimo, é impor-
tante procurar um profissional 
ou empresa especializada 

para fazer uma negociação 
e readequar a capacidade de 
pagamento antes de o imóvel 
dado em garantir ir a leilão. “O 
que as pessoas normalmente 
não têm conhecimento é que 
o leilão do imóvel pode não 
resolver o problema do endi-
vidamento. Vale ressaltar que 
o leilão é um bom negócio para 
quem está comprando, e não 
para quem perdeu o bem”.  

Uma opção é acionar em-
presas especializadas em 
ativos estressados. “Elas 
têm capacidade financeira e 
conhecimento de mercado 
e podem ajudar a resolver o 
problema do devedor e do 
credor”, pontua Cidinaldo. 

Carlos Souza (*)

O cenário pandêmico ainda apresenta 
incertezas em relação aos requisitos e às 
decisões necessárias para que as empresas 
sigam adiante com segurança. 

Criar a expectativa da retomada da jorna-
da, neste novo normal, abre oportunidade 
para que vários pontos de atenção sejam 
percebidos e tratados. Resgatar a temáti-
ca de BPM (do inglês, Business Process 
Management) significa promover o aporte 
de análise e transformação fundamentais 
neste contexto em que a palavra-chave é 
adaptação. 

A necessidade de migração para o te-
letrabalho, de maneira massiva e pratica-
mente instantânea, revelou fragilidades e 
riscos inéditos nos processos de negócio 
e, por isso, precisam ser reavaliados e 
redesenhados com foco na identificação e 
mitigação de ameaças, independentemente 
da estratégia de retomada das atividades 
em questão. 

Considerando que a avaliação dos pro-
cessos nunca ocorre durante uma crise, 
possivelmente as empresas a farão na 
retomada, ou seja, agora. Essa é uma situ-
ação oportuna para que as empresas façam 
uso de todas as ferramentas e conjunto de 
conhecimentos que o BPM pode oferecer. 
De maneira ainda mais intensa, o novo 
normal terá as pessoas como elemento 
central, independentemente do segmento 
e porte da empresa, para que elas realizem 
as tarefas que estão contidas em processos. 

Como ainda não saímos da crise, o 
mapeamento já deve ocorrer somado ao 
conhecimento prévio existente em cada 
empresa. Essa etapa permitirá a identifi-
cação de anomalias, fragilidades e gargalos 
em diversas interações entre processos 
que não foram concebidos originalmente 
para um cenário como este que estamos 
vivendo e nem nessas atuais proporções. 

O objetivo não é blindá-los para uma 
ocorrência similar no futuro, mas, sim, ace-
lerar o amadurecimento e a implementação 

de medidas que tornem a empresa mais 
robusta para enfrentar imprevisibilidades. 
Por outro lado, o desenho “to be”, ou seja, 
a visão das novas interações, rotinas, tare-
fas, bem como as participações ativas de 
cada um dos realizadores, demandará um 
exercício intenso de formulação. 

Não apenas com foco em obter processos 
lineares e eficientes, mas a fim de compati-
bilizá-los ao incerto cenário futuro. Investir 
esforço, capital intelectual e metodológico 
tornará esta jornada realizável, mas não 
necessariamente suave. 

O Gerenciamento de Processos de 
Negócio, através de seu conjunto de 
conhecimentos e ferramentas, auxiliará 
significativamente o trinômio pessoas
-processos-sistemas a fim de superar as 
adversidades atuais, redirecionando a 
bússola aos novos tempos. 

(*) - É gerente de riscos e performance na ICTS 
Protiviti, especializada em soluções para gestão de 
riscos, compliance, auditoria interna, investigação, 

proteção e privacidade de dados.

Hora de utilizar o BPM para os processos de retomada das atividades
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